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Nr. ____________/____________2021 
 

Date cu caracter personal prelucrate în conformitate cu prevederile Regulamentului UE/2016/679 

 

 
Direcția de Asistență Socială Deva, instituție publică cu personalitate juridică, subordonată 

Consiliului local al Municipiului Deva, cu sediul in Deva, str. Ion Luca Caragiale, nr.4, județ 
Hunedoara, reprezentată legal prin director executiv, adresa de e-mail dasdeva@primariadeva.ro și 
având numit responsabil cu protecția datelor cu caracter personal, cu date de contact: e-mail 
protectiedatedasdeva@primariadeva.ro, denumită în continuare operator de date cu caracter personal 

 
DECLARAŢIE / ACORD 

 
Subsemnatul_____________________________________,posesor/posesoare al/a  

BI/CI/Pașaport seria ___________ nr. _____________, cu  domiciliul in județul 
________________________,mun/oras/comuna_______________________________________,sa
tul______________strada_____________________________________________ nr._______, 
bloc_______, scara  ______, etaj____, ap._____, în calitate de 
__________________________________________________  prin prezenta declar că: 

 Am fost informat/ă că Direcția de Asistență Socială Deva prelucrează date cu caracter 

personal în scopul şi pentru îndeplinirea atribuţiilor legale ale instituţiei. 

 Am luat la cunoştinţă că informaţiile din cererea/declaraţia depusă şi din actele anexate la 

aceasta, vor fi prelucrate de Direcția de Asistență Socială Deva cu respectarea prevederilor 

Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, inclusiv vor fi 

dezvăluite/comunicate/transmise o parte sau toate categoriile de date cu caracter personal 

către terțe părți care acționează ca operatori de date cu caracter personal, precum autorități 

și/sau instituții publice centrale sau locale, instituții bancare, instanțe judecătorești, executori 

judecătorești. 

 Am fost informat/ă că, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 

2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi libera circulaţie a acestor date, beneficiez de următoarele drepturi: dreptul la 

informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor („dreptul 

de a fi uitat”), dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei 

decizii individuale automate. 

Sunt de acord că Direcția de Asistență Socială Deva să mă contacteze, în scopul soluţionării cererii 

depuse, prin: 

 e-mail: ________________________       

 telefon: ________________________ 

 
Data                                                                                            Semnătura   

__________                                                                                ___________________ 


