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Anexa nr. 2 

 

DECLARAȚIE 

de luare la cunoștință și CONSIMȚĂMÂNT asupra prelucrărilor de date cu caracter personal 

 

Subsemnatul/subsemnata...........................................................................................,  student(ă) la forma de 

învățământ cu frecvență, programul de studii 

licență/masterat................................................................................................................................, la Facultatea 

............................................................................................................................. ...................................................,  

declar următoarele: 

 

1. Am luat la cunoștință asupra conținutului Regulamentului competiției de proiecte studențești ”Drepturile 

Omului și Democrația. Protecția și Promovarea Drepturilor Omului”, întocmit de Facultatea de Drept din 

cadrul Academiei de Studii Economice din București împreună cu reprezentanții studenților. 

 

2. Am luat la cunoștință și am înțeles prevederile paragrafului privind Prelucrarea datelor cu caracter personal 

din cadrul Regulamentului anterior menționat. 

 

3. Am luat la cunoștință că, la nivelul Academiei de Studii Economice din București, responsabilul cu protecția 

datelor (DPO) poate fi contactat la adresa de e-mail gdpr@ase.ro. 

 

4. Subsemnatul/subsemnata mă regăsesc în situația în care solicit: 

□ Înscrierea la competiția de proiecte ”Drepturile Omului și Democrația. Protecția și Promovarea Drepturilor 

Omului”. 

 

5. Am luat la cunoștință asupra faptului că, în derularea procedurii menționate, la avizierul facultății și pe site-ul 

Facultății de Drept/site-ul Academiei de Studii Economice din București se vor afișa liste care vor cuprinde 

numele, inițiala/ inițialele prenumelui tatălui și prenumele tuturor studenților care au participat la desfășurarea 

competiției menționate, date cu caracter personal la care se poate asocia și afișa inclusiv premiul/ mențiunea 

acordat/ă. 

□ DA. Mă regăsesc în situația în care am solicitat înscrierea la  competiția de proiecte studențești ”Drepturile 

Omului și Democrația. Protecția și Promovarea Drepturilor Omului” și sunt de acord cu afișarea/publicarea 

datelor mele cu caracter personal în listele evidențiate la punctul 5. 

□ NU. Deși mă regăsesc în situația în care am solicitat înscrierea la competiția de proiecte studențești 

”Drepturile Omului și Democrația. Protecția și Promovarea Drepturilor Omului”, NU sunt de acord cu 

afișarea / publicarea datelor mele cu caracter personal în listele evidențiate la punctul 5.   

 

6. Îmi exprim acordul pentru ca ASE să procedeze în viitor la prelucrarea datelor cu caracter personal ce îmi aparțin 

pe toată durata în care se defășoară competiția de proiecte studențești ”Drepturile Omului și Democrația. 

Protecția și Promovarea Drepturilor Omului”: 

□ DA. Sunt de acord cu prelucrarea evidențiată la punctul 6. 

□ NU. Nu sunt de acord cu prelucrarea evidențiată la punctul 6. 

 

– Înțeleg că, în eventualitatea în care subsemnatul/subsemnata refuz la momentul actual efectuarea prelucrării 

datelor cu caracter personal ce îmi aparțin și/sau bifez opțiunea „NU” fie la punctul 5, fie la punctul 6 al prezentei, 

atunci, pe cale de consecință, mă expun riscului de a nu mi se aproba cererea de înscriere la  competiția de 

proiecte studențești ”Drepturile Omului și Democrația. Protecția și Promovarea Drepturilor Omului”. 

 

– De asemenea, înțeleg că, în eventualitatea în care subsemnatul/subsemnata procedez la un refuz privind 

efectuarea prelucrării datelor cu caracter personal evidențiate anterior, exprimat ulterior aprobării cererii pe care 

am depus-o, atunci, pe cale de consecință, mă expun riscului de a fi exclus de la participarea la  competiția de 

proiecte studențești ”Drepturile Omului și Democrația. Protecția și Promovarea Drepturilor Omului”. 
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9. Am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul U.E. nr. 679/2016, inclusiv despre drepturile 

pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul 

de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare, dreptul de adresare către Autoritatea Națională de Supraveghere 

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau către instanțele de judecată competente. 

 

Declar că am înțeles pe deplin conținutul prezentului document.  

 

Nume și prenume (scrise cu litere mari de tipar) …………………….....................................................................

  

 

Semnătura ..............................................                              Data: ………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

Întocmit, 

Conf. univ. dr. Ovidiu Ioan Dumitru 

Conf. univ. dr. Ana Vidat 

 


