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Consimțământ cu privire la prelucrarea  
datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 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) 
 
 

Subsemnatul………..…….........................................., (persoană vizată în accepțiunea Regulamentul 
(UE) 2016/679) domiciliat/ă în ......………………………………............... email: 
….…………..................................., telefon ……….............……...., născut/ă la data de 
……….................. în localitatea ..................……………. județul ……………………, C.I/B.I seria 
……. nr. …......…, emis la data de ……………......…. de ………………........ . 
Declar că îmi exprim în mod expres consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal în condițiile Regulamentului (UE) 2016/679. 
Declar că am fost informat cu privire la securitatea datelor cu caracter personal, a riscurilor și 
condițiile de prelucrare, precum și a drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal.  
Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava, în calitate de operator de date cu caracter 
personal colectează, prelucrează și stochează următoarele tipuri de date cu caracter personal:numele 
și prenumele asociate cu alte elemente de identificare, adresa de domiciliul, data și locul nașterii, 
codul numeric personal, seria și nr. cărții de identitate, numele și prenumele părinților, adresa de e-
mail personală, nr. de telefon, semnătura, studii și profesia. 
Obiectul prelucrării datelor cu caracter personal privește transferul de la persoana vizată la 
operatora datelor cu caracter personal, prelucrarea și stocarea acestora în scopul eliberării acordului 
/ autorizației de amplasare în zona drumului județean a unor construcții. 
Toate datele cu caracter personal pe care operatorul le colectează, prelucrează, transferă sau 
stochează au caracter confidențial. 
Datele și informațiile colectate sunt destinate utilizării de către operator în scopurile precizate și 
sunt transmise instituțiilor abilitate în cazul în care există un interes legitim. 
Operatorul va păstra datele în conformitate cu prevederile legale privind arhivarea documentelor. 
Direcția Județeană de Drumuri și Poduri Suceava, în calitate de operator de date cu caracter 
personal se obligă să ofere suficiente garanții în ceea ce privește măsurile de securitate, tehnice și 
organizatorice referitoare la operațiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal și să respecte 
normele de securitate, astfel încât prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate să 
întrunească cerințele prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679 și să asigure protecția drepturilor 
persoanei vizate, în conformitate cu prevederile art.32 din Regulament. 
Drepturile persoanei vizate sunt următoarele:  
-  de a retrage oricând acest consimțământ; 
-  de a fi informat cu privire la datele tale cu caracter personal pe care operatorul le deține; 
-  de a solicita ștergerea sau actualizarea datelor incomplete sau incorecte; 
- dreptul pentru motive întemeiate și legitime de a se opune anumitor prelucrări de date personale, 
cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; 
- dreptul de acces sau intervenție asupra datelor cu caracter personal. 
       Dat astăzi, data de…………………, în 2(două) exemplare. 
 
 
 
            Numele și prenumele                                                                           Nume și prenume  
persoanei în fața căreia s-a luat consimțământul                                            persoană vizată 


