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ANEXA Nr.2
Nota de informare privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal/ Consimțământul persoanei vizate
Subsemnatul (a), ……........................................................ în calitate de student/ masterand în cadrul unității
de învățământ ………………………………………………………………….………………………..………………….……….., în
contextul completarii de către mine a dosarului de candidatură aprogramului de burse private “Fabrica de
Excelenta”, ediția 2017-2018, declar prin prezenta că Fundația Alfa, Suflet și Energie m-a informat:
 Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, modificată şi completată şi ale
Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private Fundația
Alfa Suflet și Energie are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai
pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizez;
• că Fundația Alfa, Suflet și Energie este operator de date cu caracter personal, fiind înscrisă în
registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 32548, aceasta activitate
implicând prelucrarea de date cu caracter personal în vederea implementării programului susmenționat;
 că scopul prelucrării datelor cu caracter personal furnizate de mine în dosarul de candidatură constă
în: completarea și gestionarea bazei de date a candidaților, întocmirea listei de candidați câștigători,
semnarea contractului de bursă privată de studiu de către finaliști, publicarea și folosirea numelui în
scopuri publicitare (presa online, web-site http://www.fundatiaalfa.ro și
http://www.facebook.com/FundatiaAlfaSufletSiEnergie) doar cu privire la comunicarea numelor și a
fotografiilor de grup a candidaților câștigători.;
 că aceste date vor fi stocate în conditii de securitate la sediul Fundației Alfa, Suflet și Energie;
 că refuzul meu de a completa dosarul de candidatură va rezulta în excluderea mea din lista
candidaților din programul mai sus-menționat;
 că, urmare a completării dosarului de candidatură, mie îmi revin toate drepturile prevăzute de Legea
677 din 2001, în calitate de persoană vizată de culegerea de informații cu caracter personal, inclusiv
drepturile de acces, intervenție asupra datelor și opozitie;
 despre condițiile în care pot fi exercitate aceste drepturi.
Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale furnizate de mine în dosarul de candidatură de catre Fundația
Alfa, Suflet și Energie.
Am fost informat că pentru nemulțumiri legate de excercitarea drepturilor privind prelucrarea datelor
persoanele de mă pot adresa : Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal, Bd. Magheru 28-30, Sector 1, București, Telefon: (031) 805.92.11, Fax: (031) 805.96.02, web-site:
www.dataprotection.ro.
Semnatura:
Data:
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