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INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
ALE CANDIDATILOR LA CONCURSURILE ORGANIZATE DE OFICIUL DE CADASTRU SI
PUBLICITATE IMOBILIARĂ ILFOV















Prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează pentru a face demersuri la
cererea persoanei care solicită înscrierea la concursurile organizate de Oficiul de
Cadastru si Publicitate Imobiliară Ilfov, înainte de încheierea unui raport de muncă, în
conformitate cu dispozitiile art.6 alin.1 lit.c) din Regulamentul (UE) 2016/679 privind
protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
si privind libera circulatie a acestor date si ale art.6 din Regulamentul cadru privind
stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant
corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte
profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din
fonduri publice din 23.03.2011, aprobat prin Hotărârea nr. 286/2011, cu modificările si
completările ulterioare.
Datele cu caracter personal care se vor retine sunt cele înscrise în cererea de înscriere
la concurs si cele cuprinse în documentele depuse. Datele furnizate vor fi folosite
numai de către compartimentele de specialitate din cadrul Oficiului de Cadastru si
Publicitate Imobiliară Ilfov si intră sub incidenta Regulamentul (UE) 2016/679 privind
protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal
si privind libera circulatie a acestor date. Acestea nu vor fi transferate către o tară tertă
sau organizatie internatională.
Conform Regulamentului nr.679/2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date beneficiati de următoarele drepturi:
dreptul de acces la propriile date cu caracter personal;
dreptul la rectificare;
dreptul la restrictionarea prelucrării;
dreptul la opozitie;
dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal;
Refuzul furnizării datelor cu caracter personal conduce la imposibilitatea participării la
concurs.
Datele cu caracter personal continute în documentele furnizate (copie act identitate,
acte studii, cazier judiciar, acte de stare civilă, adeverintă medicală etc) sunt păstrate
conform prevederilor legale în vigoare.
Solicitările cu privire la protectia datelor cu caracter personal se pot transmite la adresa
de email: rpd_ilfov@ancpi.ro.

