
Anexa 10   

DECLARAȚIE  

de luare la cunoștință asupra prelucrărilor de date cu caracter personal  

  

Subsemnatul/Subsemnata ........................................... identificat pe baza actului de identitate  

(carte de identitate, pașaport) ________________________ cu seria _________ nr. 

_____________________, emis de  ____________________________ la data de 

_______________________   

  

declar următoarele:  

  

1. Am luat la cunoștință asupra conținutului Metodologiei privind organizarea și desfăşurarea 

admiterii la studiile universitare de doctorat.  

2. Am luat la cunoștință și am înțeles prevederile articolului 35 Prelucrarea datelor cu 

caracter personal din cadrul Metodologiei anterior menționată.  

3. Înțeleg că, în eventualitatea în care subsemnatul / subsemnata refuz la momentul actual 

efectuarea prelucrării datelor cu caracter personal ce îmi aparțin, atunci, pe cale de 

consecință, mă expun riscului de a nu mi se aproba dosarul de candidat la studiile universitare 

de doctorat.  

4. Înțeleg că, în eventualitatea în care subsemnatul / subsemnata procedez la un refuz privind 

efectuarea prelucrării datelor cu caracter personal evidențiate anterior, exprimat ulterior 

admiterii mele la studiile de doctorat, documentele din dosarul meu de candidat sunt în 

continuare subiect al obligației legale de arhivare a acestora, care revine ASE.  

5. Am luat la cunoștință că rezultatele concursului de admitere la programele de studii 

universitare de doctorat se fac publice prin afişare la sediul universității şi pe pagina web 

proprie, în conformitate cu dispozițiile art. 26 al Ordinului M.E.N.C.Ș. nr. 6102/15.12.2016 

pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii 

universitare de licenţă, de master şi de doctorat – publicat în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr. 1071 din 30 decembrie 2016.  

6. Am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv 

despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la 

date, dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la 

portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare, dreptul de adresare către Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și/sau către instanțele de judecată competente.  

  

Declar că am înțeles pe deplin conținutul prezentului document.   

  

Nume și prenume (scrise cu litere mari de tipar) ……………………    

Data:…………………..   

Semnătura ……………….  


