DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Palatul Copiilor Bra;ov, persoana juridică română cu sediul în localitatea Brașov, str. Saturn Nr.
23 A, Judet Brașov, CUI 4646862 în calitate de angajator, având în vedere prevederile din Legea 677/2001
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal cu modificările şi
completările ulterioare, Legea 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii
private în sectorul comunicaţiilor electronice precum şi prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date aduce la cunoștința salariatului
Dl/D-na. __________________________________, CNP____________________ următoarele:
a)

b)

Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de angajat, în mod liber, notate pe
propria răspundere pe formularele-tip folosite la angajare, dar si copiile după documentele de
identitate, de stare civilă, studii şi calificări, starea de sănătate, date fiscale/bancare, detalii de
contact,etc. sunt necesare în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale privind încheierea şi
executarea contractului individual de muncă.
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:
- Executarea contractului individual de muncă (CIM, întocmirea dosarului de personal, fişa
postului);
- Completarea REVISAL, EDUSAL
- Întocmirea şi transmiterea statelor de plată;
- Plata salariului şi/sau altor sume (deconturi,etc.) prin virament bancar;
- Comunicarea angajat - angajator;
- Respectarea oricărei cerinţe legale de reglementare în domeniul sănătăţii şi securităţii
muncii (colaborarea şi schimbul de informaţii cu medicul de medicina a muncii, prevenirea si
stingerea incendiilor PSI/SSM) ;
- Declaraţia 112;
- Autorităţi publice centrale/locale ( ITM, ANAF, etc.)
- Servicii sociale şi de sănătate (CNPP, CNAS, ANOFM);
- Monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor, bunurilor utilizate de Palatul Copiilor
Brașov; în acest context PC Brașov poate supraveghea video unele părţi ale incintelor în care îşi
desfăşoară activitatea pentru asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a
imobilelor şi a împrejmuirilor acestora;
- Scopuri arhivistice;
PC Brașov păstrează datele personale ale angajaţilor atât timp cât este necesar scopului pentru
care au fost colectate, în concordanţă cu legislaţia privind protecţia datelor personale.
Durata de păstrare a datelor prelucrate în vederea încheierii şi executării unui contract
individual de muncă este nedeterminată.Dacă la un moment dat, fiind în afara obligaţiilor
contractuale de muncă, vă veţi exercita dreptul la ştergere a a datelor, PC Brașov va continua să
păstreze un set de date personale de bază (nume, data naşterii, perioada contractuală etc.) conform
cerinţelor legale.
Director,
Prof. Mihaela Lăutar

Prin prezenta îmi exprim consimțământul ca Palatul Copiilor Brașov să foloseasca datele de
identificare cu caracter personal, puse la dispoziție, pentru intocmirea documentelor de angajare și a
documentelor ce vizează relațiile de muncă.
Nume si Prenume/ Semnătura
……………………………………….

Data …………………….

