Către:

Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară OLT
Domnului Director

Stimate Domnule Director,
Subsemnatul (a) ……………………………………………………….,
CNP
………………………………………..,
act
de
identitate
C.I
seria
……..
nr………………. eliberat de …………………………………….
la data de
……………………….
cu
domiciliul
în
loc.
………………………..
str……………………………………………
,nr……………,
bl……………….,
sc…………., ap………., judeţul ……………………….., absolvent (a) a
……………………………………………………………………………….………..
din
……………….………, profilul ………………………….………….., prin prezenta, va
rog sa mi aprobati inscrierea la concursul ce se va desfășura în perioada
………………………………………. pentru ocuparea postului vacant de referent
treapta I, la Serviciul Publicitate Imobiliara – Biroul de Cadastru si Publicitate
Imobiliara (BCPI) Slatina din cadrul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
OLT, cu locul muncii in Slatina, str.Nicolae Bălcescu nr.2, judetul Olt, cu contract de
muncă pe perioadă nedeterminată de timp.
*În susţinerea prezentei, anexez dosarul de concurs care contine
urmatoarele documente :
- …………………………………………………………………………………………..
-……………………………………………………………………………………………
- …………………………………………………………………………………………...
-…………………………………………………………………………………………….
-…………………………………………………………………………………………….
-…………………………………………………………………………………………….
Dosarul de concurs contine ………..

*

de file

Se va menționa obligatoriu cum sunt
original/copii xerox/copii legalizate

depuse

documentele:

Cu deosebita consideratie ,
Data: ………………......

Semnătura
…………………………………
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INFORMARE/ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL
Subscrisa OCPI OLT cu sediul în localitatea Slatina, str.Nicolae Balcescu nr.2,
județul Olt, cof fiscal 10151140, telefon 0249437930, 0249434510, fax 0249437521, e-mail
ot@ancpi.ro
Având în vedere prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si
de abrogare a directivei 95/46/CE (Regulament),
Prin prezenta Vă aduc la cunoștință următoarele:

Datele cu caracter personal ale Dvs. sunt prelucrate de subscrisa în mod legal, cu
ocazia participării la activitatea de recrutare, angajare, executare a contractului individual
de muncă precum și în cadrul procesului de evaluare și promovare a angajaților și în
acord cu dsipozițiile legale aplicabile în materie (ex.:prevederile Legii nr. 53/ 2003- Codul
Muncii, prevederile HG nr. 905/ 2017 privind registrul general de evidență al salariaților);

Datele cu caracter personal ale angajaților OCPI OLT (cum ar fi: nume,
prenume, data nașterii, CNP, adresa, funcția/ meseria, grad profesional, loc de muncă,
vechime în muncă și specialitate, venituri salariale) sunt prelucrate, de asemenea în
scopuri de arhivare în interes public (ex: Legea pensiilor nr. 263/ 2010), dar și în
interesul operatorului sau al salariatului (ex: eliberarea de adeverințe care atestă
calitatea de salariat, vechime în muncă/ specialitate ) și în acord cu dsipozițiile legale
aplicabile în materie (ex.:prevederile Legii nr. 53/ 2003- Codul Muncii, prevederile HG nr.
905/ 2017 privind registrul general de evidență al salariaților);

Aceste date pot fi prelucrate și în scopuri statistice care NU sunt
incompatibile cu scopul inițial al colectării (ex: întocmirea situațiilor/ dărilor de seamă/
raportărilor specifice activității de resurse umane de către organele abilitate);

Datele colectate de către OCPI OLT, vor fi stocate în acord cu dispozițiile legale
privind arhivarea;

Toate datele și informațiile colectate de subscrisa OCPI OLT sunt prelucrate cu
respectarea legislației privind protecția datelor cu caracter personal.
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului
European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si
de abrogare a directivei 95/46/CE, pe lângă dreptul la informare, Dvs. aveți următoarele
drepturi:
 Dreptul la acces, la cerere, la datele și informațiile colectate și stocate,
precum și la informații privind modul de prelucrare a acestora;
 Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau de completare a
celor incomplete;
 Dreptul la portabilitate a datelor, în condițiile prevăzute de Regulament;
 Dreptul de a Vă opune la prelucrarea datelor și de a depune plângere
către ANSDCP, în condițiile prevăzute de Regulament;
 Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor, în cazurile prevăzute de
Regulament;
 Dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri
Nejustificate, în condițiile și din motivele prevăzute în Regulament.

Acord
Subsemnata/Subsemnatul .................................................................., în
calitate de solicitant de inscriere de concurs,îmi exprim acordul ca datele mele
cu caracter personal colectate de către OCPI OLT să fie prelucrate în
scopul/scopurile menționate anterior. De asemenea declar faptul că mi-am
exprimat opțiunea necondiționat.
Data .................
Semnătura,
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