DECLARAŢIE ANGAJARE TIP ELECTRICA
Subsemnatul/a,

______________________,

cetățean

român,

domiciliat/ă

în

______________________, identificat cu___, seria ___, nr.________, eliberată la data de ______, emis
de____________, CNP _________________, pe propria răspundere şi cunoscând prevederile art. 326
Cod Penal cu privire la declaraţiile în fals, declar că nu îndeplinesc condițiile de înscriere la
pensie pentru munca depusă și limită de vârstă, că nu am avut Contractul Individual de
Muncă desfăcut pentru abateri disciplinare sau condamnări penale, că nici o instanță de
judecată nu a dispus împotriva mea interdicția de exercitare a profesiei sau a unei funcții, ca
măsură de siguranță ori pedeapsă complementară, că nu sunt patron sau asociat la firme
private care fac concurență neloială Societății de Distribuție a Energiei Electrice
_______________SA.---------------------------------------------------------------------------------------------------Prezenta declaraţie este necesară pentru angajare.------------------------------------Subsemnatul/a, _______________, declar că în conformitate cu cerințele Regulamentului
(U.E) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27.04.2016 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-RGPD) și ale Legii Notarilor Publici și activității notariale nr.
36/1995 republicată, am luat la cunoștință că notarul public, în calitate de operator de date
cu caracter personal, are obligația legală de a-mi administra, prelucra și porta în condiții de
siguranță, inclusiv prin accesarea registrelor notariale și a celorlalte registre publice
prevăzute de lege și numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, datele mele
personale pe care le furnizez sau pe care le furnizează, după caz, un membru al familiei mele
ori o altă persoană.-----------------------------------------------------------------------------------------------Totodată, am luat act de faptul că datele mele cu caracter personal sunt transmise,
prin orice mijloc de comunicare instituțiilor publice, notarilor publici sau altor entități
publice ori private ale căror activității sunt incidente în activitatea notarială sau care au
legătură directă ori implicită cu instrumentarea actului ori procedurii notariale pentru care
am depus cererea la sediul biroului notarial și care, la rândul lor, sunt operatori de date cu
caracter personal.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Scopul colectării datelor îl constituie instrumentarea actului/procedurii
notariale potrivit prezentei cererei. Aceste informații vor putea fi introduse de notarul
public în baza sa de date sub orice formă materială (pe suport de hârtie) și electronică.
Menționez că mi s-a adus la cunoștință că refuzul furnizării acestor date determină
imposibilitatea inițierii sau, după caz, finalizării actului sau procedurii notariale.----------------Tehnoredactată şi autentificată la Societatea Profesională Notarială Gorun &
Asociaţii de notar public instrumentator Gorun Horacius Tony, în 1 (un) exemplar original
pentru arhiva biroului notarial şi 2(două) duplicate din care 1(un) duplicat pentru arhiva
biroului notarial şi 1(un) duplicat care s-a eliberat părţii.----------------------------------------------SEMNĂTURA:
___________________

