
DECLARAȚIE  DE  CONSIMȚĂMÂNT 
acord cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

               Subsemnatul(a)…………………………………………………………………………... 
 
identificat (ă) cu BI/CI seria………nr…………..CNP……………………………………………. 
 
domiciliat …………………………………………………………………………………………. 
 
cunoscând  consecințele penale ale unei declarații nesincere, prevăzute și pedepsite de art.326 
Cod penal,pe proprie răspundere DECLAR  următoarele : 
 - am fost informat cu privire la prevederile REGULAMENTULUI ( UE ) 679 din 27 aprilie 
2016 privind  protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter  
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE ( 
Regulamentul general privind  protecția datelor) . 
-SUNT DE ACORD cu prelucrarea, respectiv colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, 
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin 
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 
restricționarea datelor mele cu caracter personal de către MUNICIPIUL  SEBEȘ, pentru 
îndeplinirea formalităților cerute de Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a 
vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a Legii nr.268/2001 
privind privatizarea  societăților comerciale ce dețin în administrare terenuri propritate publică și 
privată a statului cu destinație  agricolă și înființarea Agenției Domeniilor Statului. 
Definiții 
1.,,date cu  caracter  personal”înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau   
identificabilă ( ,,persoana vizată” ); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 
identificată, direct sau indirect,în special prin referire la un element de identificare , cum  ar fi un nume, 
un număr de identificare , date de localizare, un identificator online,sau un altul sau mai multe elemente 
specifice,proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice ,economice, culturale sau sociale. 
2.,, prelucrare ”înseamnă orice operațiune  sau  set de operațiuni efectuate asupra datelor  cu caracter  
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără  utilizarea de mijloace  automatizate 
cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, 
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în 
orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;  
3.,,consimțământ“al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și 
lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, print-o declarație sau  printr-o acțiune 
fără echivoc, ca datele cu  caracter  personal care o privesc să fie prelucrate. 
 

______________________________________________ 
 ( numele și prenumele) 

 
 

_____________________________________________ 
( semnătura ) 

 
Data__________________________________________ 


