DECLARAȚIE PRIVIND AUTENTICITATEADOCUMENTELOR TRANSMISE ÎN
FORMAT ELECTRONIC
Subsemnatul(a) ................................................................. , născut(ă) la data de
........................, în localitatea........................................, domiciliat(ă)în...................................., str.
.......................................... nr. ........., bloc ...................., scara ........, etaj ......, apart. .......,
sector/județ .........................., posesor al ........, seria ............ nr....................... eliberatăde
...................................
la
data
de ..........................., cod numeric personal
.......................................,
Cunoscând dispozițiile articolului 326 Cod penal cu privire la falsul în declarații
(Art. 326 Cod penal: Falsul în declarații: ”Declararea necorespunzătoare a adevărului,
făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta își
desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau
pentru altul, atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declarația făcută servește la
producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă.”),
Declar pe propria răspundere că documentele din dosarul pentru înscrierea la
concursul de admitere, transmise în format electronic, pentru a participa la concursul de admitere
la Academia Tehnică Militară “Ferdinand I”, sunt autentice iar documentele digitale/scanate
corespund cu cele originale.
Având în vedere prevederile Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date, am luat la cunoştinţă de următoarele:
1. Academia Tehnică Militară „Ferdinand I”, denumită în continuare academia, în calitate de
operator de date cu caracter personal deţine sau urmează să deţină următoarele tipuri de
date cu caracter personal: nume, prenume, domiciliu, data şi locul naşterii, cod numeric
personal, serie şi nr. act de identitate, cetăţenie, religie, stare civilă, studii, situaţie
profesională, telefon, adresă de email, funcţie, loc de muncă, situaţie financiară, relaţii de
familie, date privind starea de sănătate, date referitoare la condamnări penale, date din
Curriculum Vitae, date bancare, datele biometrice, foto, date legate de autoturisme
proprietate personală în relație cu date cu caracter personal, relaţii contractuale şi/sau
asociat la altă persoană juridică decât academia;
2. Baza legală pentru prelucarea acestor date: art.6 şi art.9 din Regulamentul (UE) 2016/679
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date;
3. Termenul de prelucrare a datelor: perioadă nedeterminată;
4. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal: derularea relaţiilor contractuale în vederea
prestării serviciilor educaţionale (contracte de studii, examene, admitere cursuri, licență,
master, doctorat, postliceale, etc.), gestionarea resurselor umane (contract individual de
muncă, contract privind exercitarea profesiei de cadru militar, întocmirea dosarului de
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personal, fişa postului, comunicarea angajat – angajator, completarea REVISAL),
eliberarea de adeverinţe, accesul în unitate, la bibliotecă, la cămin,
monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor, bunurilor utilizate de academie; academia
poate supraveghea video unele părţi ale incintelor în care îşidesfăşoară activitatea pentru
asigurarea pazei şiprotecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a
împrejmuirilor acestora; scopuri arhivistice; scopuri statistice; punerea la dispoziţia
ministerelor de resort pentru constituirea Registrului Matricol Unic, Registrul Educaţional
Integrat, situaţiilor solicitate de ministerele de resort şieşaloanele superioare, evaluarea
personalului propriu sau a studenţilor, folosirea sistemului antiplagiat, publicarea pe site –
ul academiei, respectarea oricărei cerinţe legale de reglementare în domeniul
sănătăţiişisecurităţii muncii (colaborarea şi schimbul de informaţii cu medicul de medicina
a muncii, prevenirea şi stingerea incendiilor PSI), informaţii financiare (întocmirea şi
transmiterea statelor de plată; plata salariului şi/sau altor sume/deconturi prin virament
bancar), participarea la conferinţeştiinţifice, publicaţiiştiinţifice (articole), proiecte de
cercetare ştiinţifică, activități didactice, (alte activităţi care rezultă din interesele legitime
ale academiei).
5. Totodată înţeleg faptul că academia poate furniza datele personale colectate către alt
operator în scopul desfăşurării în condiţii optime a activităţii. Celălalt operator are aceleaşi
obligaţii referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal ca şi academia;
6.
-

Drepturile de care beneficiez:
Dreptul de a accesa date şi de a primi informaţii despre utilizarea acestora;
Dreptul de a cere corectarea şi/sau completarea informaţii (dreptul la rectificare);
Dreptul de a cere ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
Dreptul de a restricţiona utilizarea datelor;
Dreptul de a primi datele într-un format portabil;
Dreptul de a ma opune prelucrării datelor;
Dreptul de a îmi retrage consimţământul pentru prelucrarea datelor;
Dreptul de a apela către Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal.

Având în vedere prevederile de mai sus şi ale art.7. din Regulamentul (UE) 2016/679
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal
şi privind libera circulaţie a acestor date, îmi exprim acordul ca Academia Tehnică Militară
„Ferdinand I”, să deţină şi să prelucreze datele mele cu caracter personal.

Semnătura

Data
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