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ACORD 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către   

Direcția Județeană pentru Cultură Brăila 

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, astfel  cum acestea sunt menționate în 
cerere/formular, de către DJC Brăila și împuterniciții acesteia, în scopul………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 

pentru soluționarea  cererii, să le transmită autorităților publice centrale și locale, autorităților 

judecătorești, după caz,  care au legătură cu soluționarea  cererii mele, cât și pentru  realizarea de 
comunicări prin realizarea unor sisteme  automate de apelare  care nu necesită intervenția  unui 

operator uman, prin fax ori prin poștă electronică sau prin orice altă metodă  care folosește serviciile  

de comunicații electronice destinate transmiterii  de documente/informații, precum și primirea de 
comunicări prin poșta/e-mail. 

Totodată, îmi exprim în mod expres consimțământul ca DJC Brăila să prelucreze  în evidențele 

proprii și să transmită către alte sisteme de evidență de același tip, în vedere prelucrării și consultării, ori 
de câte ori este necesar, de către orice participant la autoritățile publice centrale și locale, autoritățile 

judecătorești, după caz, care au legătură cu soluționarea  cererii mele, următoareler informații: datele de 

identificare, informații legate de cerere. 
Declar că am fost informat cu privire la toate drepturile conferite de Legea 677/2001  pentru 

protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera  circulație  a acestor 

date, în calitatea mea de persoană vizată, și anume: dreptul de informare, dreptul  de acces la date, 
dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale și dreptul  de a mă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal sau justiției pentru apărarea drepturilor garantate de Legea 677/2001. 

Aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată DJC Brăila la 
datele de contact prevăzute în antetul prezentei. 

Direcția Județeană pentru Cultură Brăila va prelucra datele menționate în prezenta, pe toată 
durata soluționării cererii, iar ulterior datele vor fi arhivate și securizate în conformitate cu dispozițiile 
Legii  nr.16/1996  privind  Arhivelor Naţionale - republicată 

 
 

NUME/PRENUME                                           DATA (zz//ll//aaaa) 

 

SEMNĂTURA 

 


