
 
Municipiul București 
Consiliul Local Sector 6 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  
Serviciul Ajutor Social 
Nr……………………………….. 
 
 
 
 

DECLARAȚIE de CONSIMȚĂMÂNT 
conform Regulamentului (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 (a) ………………………………………………………………..cu 
domiciliul stabil/reședința/ în București, str………………………………………........................... 
nr……, bl…………., sc……….., et………., ap……….., posesor al BI/CI/CIP Seria ……………, 
nr…………………… declar pe propria răspundere următoarele: 

 
DA  □   NU □ 
Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal și, după caz, ale membrilor familiei 
mele, menționate în cererea de solicitare a beneficiului de asistență socială, în formularul de 
anchetă socială, după caz, și în documentele puse la dispoziția responsabilului de caz în scopul 
instrumentării dosarului și analizării situației mele. 

 
o Declar că am fost informat/ă cu privire la următoarele aspecte, conform Anexei la prezenta 

Declarație de Consimțământ: 
 

-Identitatea sau datele de contact ale operatorului; 
-Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor; 
-Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic 

al prelucrării; 
-Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; 
-Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal; 
-Drepturile pe care le am conform Regulamentului general privind protecția datelor; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data                                                                                                                     Semnătura 

.......................................                                                                              ....................................... 

 
 
 
 
 
 



 
 

Anexă la Declarația de Consimțământ 
 
Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6,  
Str. Cernișoara nr.38-40, sector 6, București,  
Tel.:0217457237. 
Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor: 
 

Vă informăm că începând cu data de 25 mai 2018, 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), este aplicat de toate statele Uniunii Europene.  

Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, în calitate de 
operator de date cu caracter personal, se aliniază prevederilor Regulamentului și credem că este 
un moment important să punctăm câteva aspecte importante. 

Prelucrarea datelor:  
Așa cum știți, prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și, după caz, ale 

membrilor familiei dumneavoastră, menționate în cererea de solicitare a beneficiului social, în 
formularul de anchetă socială, după caz, și în documentele puse la dispoziția responsabilului de 
caz în scopul instrumentării dosarului și analizării situației dumneavoastră, precum și în vederea 
acordării, după caz, a beneficiului social solicitat.  

Totodată, vă comunicăm faptul că angajații din cadrul Serviciului Ajutor Social, aflat în 
subordinea D.G.A.S.P.C. Sector 6 au prevăzută în fișa postului obligația de păstrare a secretului 
profesional. 

Temeiul juridic al prelucrării: 
             Prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate în cererea de solicitare a ajutorului de 
urgență, în formularul de anchetă socială și în documentele puse la dispoziție se efectuează doar 
în vederea punerii în aplicare a prevederilor legale. 

Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal: 
Tot în scopul punerii în aplicare a prevederilor legale suntem nevoiți să transferăm aceste 

date unor destinatari. 
 
Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal: 
Menționăm că pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în 

calcul durata de acordare a dreptului, precum și termenele de arhivare. 
 
Drepturile pe care le aveți conform Regulamentului general privind protecția datelor: 
Pentru a vă informa asupra drepturilor dumneavoastă, precum și asupra politicii de 

prelucrare a datelor cu caracter personal vă invităm să accesați site-ul instituției noastre. 
Menționăm faptul că anumite prevederi ale Regulamentului nu se aplică în situația în care 

prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în 
temeiul dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini executate 
în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este investit operatorul.  
 
 
 
 
 
Am primit 1 exemplar                                                          Semnătura 


