
    

  

Casa Judeteana de Pensii Ialomita 
                                                                                                                            Operator de date cu caracter personal înregistrat la ANSPDCP nr.11766 

 

 

DECLARAŢIE 

Privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

Subsemnatul(a) ..........................................................., cod numeric personal 

........................................, născut(ă) la data de ................................, în localitatea 

......................................., domiciliat(ă) în (sat, comuna, oraş, mun.) 

............................................ str. ..............................................., nr. ......, bloc. ......., 

sc. ......., ap. ........, jud.. .........................., posesor al C.I./B.I. seria ..........., nr. 

..................., elibrat(ă) de ..................................., la data de ......................., DECLAR CĂ: 

Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului nr. 679/27 aprilie 2016 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 

circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 

datelor) adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene. 

Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal precum şi ale copilului/copiilor meu(i) 

minor(i) urmează să fie prelucrate şi stocate în cadrul Casei Judeţene Pensii Ialomiţa, cu sediul în 

mun. Slobozia, str. Lacului, ne. 10, et. Parter, jud. Ialomiţa, E-mail: cjpialomita@cnpp.ro 

Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea 

îndeplinirii obligaţiilor legale ce îi revin operatorului precum şi în scopul intereselor şi drepturilor ce 

îmi revin. 

Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate autorităţilor publice precum 

şi altor instituţii abilitate. 

Am fost informat(ă) că în scopul unei prelucrări exacte a datelor mele cu caracter personal, am 

obligaţia de a aduce la cunoștinţa operatorului, respectiv Casei Judeţene de Pensii Ialomiţa orice 

modificare survenită asupra datelor mele personale. 

Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimţământul în orice moment printr-o cerere 

scrisă, întemeiată, datată şi semnată la sediul operatorului, exceptând cazul în care prelucrarea 

datelor mele cu caracter personal este necesară pentru executarea raportului de serviciu/contractului 

individual de muncă, încheiat cu angajatorul, respectiv Casa Judeţeană de Pensii Ialomiţa, în care 

sunt parte a acestuia. 

În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu 

caracter personal în cadrul Casei Judeţene de Pensii Ialomiţa precum şi instituţiilor abilitate. 

 

 

 

        Data ...................                                                                          Semnătura .................. 


