PRIMĂRIA COMUNEI BOD
Școlii, 139, Bod, Brașov, 507015
tel: +40 268283099 fax: +40 268283190
contact@primariabod.ro
www.primariabod.ro

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul(a) ……………………………………………………………………………................……, cod numeric personal
……………………………………………....................…………, născut(ă) la data …………....................………………………………… în
localitatea ………………….........................., domiciliat(ă) în

…………………………….....................................................……,

posesor al C.I. seria …….. nr…………………, eliberată de ……………………………, la data de ……..........………., declar că:
Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene.
Am fost informat (ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și dreptul
de a nu fi supus unei decizii individuale.
Am fost informat (ă) că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul
primăriei Comunei Bod doar în scopurile prevăzute de legislație în ceea ce privește atribuirea în proprietate
a terenului aferent locuinței, conform art.27 alin.2^3 din Legea nr.18/1991, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea
obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv primăria Comunei Bod și în scopul intereselor și
drepturilor ce îmi revin, conform prevederilor Legii nr.18/1991, r, cu modificările și completările ulterioare.
Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate Instituției Prefectului
Județului Brașov în vederea adoptării Hotărârii Comisei Județene de aplicarea a legilor fondului funciar,
conform art.27 alin.2^3 din Legea nr.18/1991, r, cu modificările și completările ulterioare, ori la solicitarea
instanțelor judecătorești sau organelor de cercetare penală, etc.
Am fost informat (ă) că am dreptul să îmi retrag consimțământul în orice moment printr-o cerere
scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă la operator, respectiv primăria Comunei Bod.
În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu
caracter personal în cadrul primăriei Comunei Bod, respectiv a Instituției Prefectului Județului Brașov.

Data…………………………..

Semnătura…………………………

____________________________________________________________________________________________________________________________________________
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria comunei Bod în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene
nr.679/2016 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteți
exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE nr. 679/2016 printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei
comunei Bod.
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