
 Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale”                                                                    

a Municipiului Ploieşti                                                                                    

Piața Eroilor  nr. 1A                                                                                

Tel/ Fax: 0244/ 578.148/578.149 

www.casadecultura.ro 

secretariat@casadecultura.ro    
 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Datele cuprinse în acest formular 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. 

 

 Subsemnatul/Subsemnata_________________________________________________,    

domiciliat/ă în__________________________,telefon________________________________ 

născut/ă la data de_________________în localitatea _________________________________ 

buletin de identitate seria _____________ nr_____________, emis la data de _____________, 

de către___________________________.  

 

 Declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter 

personal de către Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti 

(organizator), în cazul  colaborării și participării mele la proiectul/ evenimentul 

cultural:...............................................…………………………………………………………… 

inclusiv pentru transmiterea datelor  către ANAF, rezultate din prezenta declaraţie, fişa personal.  

 

 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 decizii individuale, dreptul de acces la justiţie, 

reglementate de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 133 din 08.07.2011.  

 

 Mi s-a adus la cunoştinţă despre faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter 

personal necesare şi solicitate de către Casa de Cultură „Ion Luca Caragiale” a Municipiului 

Ploieşti determină imposibilitatea stabilirii raporturilor juridice specifice proiectului 

…………………………………………………………………………………….…….,  şi nu este 

imputabil instituției  mai sus menţionate.  

 

 Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări 

(schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă oblig să informez în scris către Casa de Cultură  

„Ion Luca Caragiale” a Municipiului Ploieşti în timp util.  

 

Data:                                                                                                      Nume / Prenume    

  

                                                                                                                     

                                                                                                                  Semnătura, 

http://www.casadecultura.ro/
mailto:secretariat@casadecultura.ro

