DECLARAŢIE

Subsemnatul/a ___________________________________________________ identificat/ă cu
CNP______________________

Legitimat/ă

cu

C.I./Pasaport

seria

______

nr.

______________ domiciliat în ________________________________________________
__________________________________________________________________________,
declar prin prezenta că am luat la cunoștință de „Nota de informare privind protecţia datelor cu
caracter personal”, întocmită de Institutul Diplomatic Român (IDR), și sunt de acord ca datele
mele de identificare să fie preluate, stocate, prelucrate, utilizate şi publicate cu respectarea
dispozițiilor Regulamentului Uniunii Europene 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului
European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în scopul
___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________ .
Declar, susţin şi semnez după ce am luat la cunoştinţă, că sunt de acord cu întregul conţinut şi
am completat personal datele din prezenta declaraţie.

Nume și prenume (în clar) _____________________________________________________
Semnătura _________________
Data _______________________

NOTĂ DE INFORMARE
PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform cerinţelor Regulamentului general (UE) 679/2016 privind protecția datelor cu caracter
personal, INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMÂN (IDR) are obligaţia de a administra, în
condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le
furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Scopul colectării acestor date este:
- educaţie şi cultură;
- derularea programelor de formare și dezvoltare continuă;
- cercetare ştiinţifică;
- monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor publice/private;
- gestiune economico - financiară şi administrativă;
- resurse umane;
- alte activități specifice IDR/desfășurate în cadrul/în colaborare cu IDR.
În vederea realizării scopurilor mai sus menționate, aveți obligația de a ne furniza datele cu
caracter personal solicitate, în caz contrar obligațiile legale ale Institutului Diplomatic Român
nu vor putea fi îndeplinite.
Vă informăm că orice modificări de date în evidențele Institutului Diplomatic Român se
realizează numai de către angajații acestuia, la solicitarea persoanei îndreptățite, cu respectarea
dispozițiilor legale în vigoare.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate următorilor
destinatari: - Ministerul Afacerilor Externe;
- altor organisme ale statului, conform legii.
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)679/2016, persoanele vizate au dreptul de
informare și acces la date, dreptul la rectificare și ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării,
dreptul de a fi notificate cu privire la rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau
la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a se
adresa justiției. Toate aceste drepturi pot fi exercitate cu restricțiile prevăzute de lege, așa cum
sunt ele prevăzute generic în art.23 din Regulamentul (UE)679/2016.
IDR este obligat să comunice datele cu caracter personal solicitate de instanțele de judecată,
procurori, organe de urmarire penală, dacă acestea sunt necesare desfășurării unor anchete sau
procese.
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ale persoanelor fizice și/sau juridice
este obligatorie, însă orice persoană are dreptul de a se opune, în mod gratuit și fără nicio
justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. Obligațiile
legale mai sus menționate sunt puse în aplicare, conform legii, de angajații IDR. De asemenea,
vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Pentru exercitarea drepturilor de mai sus, ne puteti transmite o cerere scrisă, datată și semnată
la adresa:
INSTITUTUL DIPLOMATIC ROMÂN (IDR)
Bulevardul Primăverii nr.1, sector 1
București Cod Postal 011972
Persoana responsabilă – Patricia Manea
Email: dataprotection@idr.ro

