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INFORMARE  

privind prelucrarea datelor 
 

 

 

Subscrisa Direcția de Asistență Socială Brașov, Serviciul Public de Asistență Socială la nivelul 

Municipiului Brașov, cu sediul în Brașov, Str. Panselelor nr. 23, cod poștal 500419, (în calitate de 

Operator de date cu caracter personal înregistrat sub numărul 10326), în baza Art. 13 din 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 27 

aprilie 2016,  vă informăm că vom colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal: nume, prenume, 

cod numeric personal, adresă de domiciliu/reședință, adresa de email, număr de telefon, date 

financiare, precum si alte date specificate în legislația internă, în scopul participării la concursul de 

recrutare organizat pentru ocuparea unor posturi vacante. 

Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă: art. 9, alin. (2), lit. 

b) din Regulmanentul UE respectiv prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al 

exercitării unor drepturi specifice ale Operatorului de date. 

Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajații subscrisei, 

nominalizați în calitate de membri ai comisiei de concurs și ai comisiei de contestații după caz, 

respectiv secretarii acestor comisii persoane împuternicite ale Operatorului de date. Menționăm că nu  

transferăm aceste date către o altă companie (societate de marketing si publicitate). 

Datele vor fi păstrate și stocate pe o perioadă determinată, atât timp cât va exista contractul de 

muncă în vigoare, după caz, precum și în conformitate cu legislația în vigoare, atât timp cât avem 

obligația legală de a păstra în arhiva instituției documentele de concurs. 

În calitate de persoană vizată, aveți dreptul de a solicita: accesul la datele dvs. cu caracter 

personal,  rectificarea, ștergerea acestora, precum și restricționarea prelucrării, conform legii. Dacă 

doriți să vă exercitați un drept, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, transmisă către 

Direcția de Asistență Socială Brașov, la adresa: Brașov, Str. Panselelor nr. 23, cod poștal 500419, sau 

pe email dasbv@dasbv.ro. 

Vă informăm că sunt stabilite măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura 

confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate. În acest sens 

vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat, precum și încălcarea securității datelor cu caracter 

personal, în conformitate cu legislația în vigoare. 

 

 

 

Am luat la cunostință: (Nume și prenume) .....................................................................    

Data:                 Semnătura: 

  

 

 


