Proprietatea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Arad; nu poate fi difuzat sau reprodus fără autorizare.
Datele vor fi stocate și utilizate în scopuri strict legate de finalizarea activităților pentru care sunt solicitate, respectiv pentru a putea beneficia de toate drepturile legale, conform Regulamentului UE 679/2016 al Parlamentului European.
PS 25, A - 01
CONSILIUL JUDEŢEAN ARAD
DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ 
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Protecția datelor cu caracter personal
ACORD 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal


Subsemnatul,__________________________________,CI seria____, nr.__________________, declar că, în conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001 și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor -RGPD) și a Regulamentul-cadru de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială și protecția copilului din 08.11.2017,  în vigoare de la 23 noiembrie 2017, am luat la cunoștință că D.G.A.S.P.C. Arad, în calitate de operator de date cu caracter personal, are obligația legală de a-mi administra, prelucra și porta în condiții de siguranță, inclusiv prin accesarea bazelor de date prevăzute de lege și numai pentru scopurile și numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele mele personale pe care le furnizez sau pe care le furnizează, după caz, un membru al familiei mele ori o altă persoană.
Totodată am luat act de faptul că datele mele cu caracter personal sunt transmise prin orice mijloc de comunicare, instituțiilor publice sau altor entități publice ori private ale  căror activități sunt incidente în activitatea de exercitare a drepturilor sociale sau care au legătură directă ori implicită cu instrumentarea cazului pentru care am depus sau oferit informații, cererea sau dosarul, angajaților D.G.A.S.P.C. Arad, care la rândul lor sunt operatori de date cu caracter personal.
Scopul colectării datelor îl constituie efectuarea obligațiilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului din 08.11.2017 potrivit prezenetei cereri sau a cazului. Aceste informații vor putea fi introduse de către D.G.A.S.P.C/ Arad în baza sa de date sub orice formă materială (suport hârtie) și electronică.
Menționez că mi s-a adus la cunoștință că refuzul furnizării acestor date determină imposibilitatea inițierii sau, după caz, finalizării procedurilor D.G.A.S.P.C. Arad.
Nume și prenume solicitant,                                      Semnătura,
_______________________________                           ______________________________
Data,
_____________ 

