
Anexa 2 

la anunţul de selecţie experţi nr. 11/ADS_ORIZONT/29.09.2021 
 
 

 

 

 

 

ACORDUL 

            PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

În conformitate cu: 

1. Legea nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, 

2. Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, 

3. Legea nr. 133 din 08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal, 

Beneficiarul - Inspectoratul Şcolar Judeţean Galaţi are obligaţia de a administra, în condiţii de siguranţă şi numai 

pentru scopurile specificate, datele personale ale candidaţilor la concursul de selecţie a unor posturi de experţi în cadrul 

proiectului implementat de către Inspectoraul Şcolar Judeţean Galaţi în perioada 01.07.2021 – 31.12.2023 

Colectarea datelor cu caracter personal se va face exclusiv pentru următoarele scopuri: 

•   buna desfăşurare a activităţilor de selecţie a experţilor în cadrul proiectului " A doua șansă la educație la 

ORIZONT„ POCU/665/6/23/135358 

Subsemnatul/a .................................................................................................. , în calitate de candidat cu 

domiciliul în localitatea ............................... , judeţul ......................................... , declar prin prezenta că 

sunt de acord/nu sunt de acord cu utilizarea, prelucrarea şi stocarea datelor mele cu caracter personal în vederea selecţiei de 

personal în cadrul acestui concurs, organizat de I.S.J. Galaţi. 

Am fost informat despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la informare, dreptul la 

acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizi i individuale, dreptul 

de acces la justiţie, reglementate de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011. 

Sunt informat de către beneficiar că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei 

CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 

2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, 

transpusă prin Legea nr. 506/2004. 

Data, Semnătura 

 


