
PRIMĂRIA

CLUJ-NAPOCA *5 000 05* Nr. _____________ / ______

CENTRUL BUGETAR DE ADMINISTRARE CREȘE                                             
Str. Mehedinți nr.15, Cluj-Napoca
Tel. 0264-458320, centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro

Declarație de consimțământ,

                 Subsemnatul ________________________________, părinte/reprezentant legal al minorului
 ___________________________________________________  sunt  de  acord  ca  Centrul  Bugetar  de
Administrare  Creșe,  str.  Mehedinți nr.15,  să  prelucreze  datele  mele cu  caracter  personal  din documentele
depuse pentru:

1) Înscrierea copilului în creşă
2) Verificarea  vechimii  neîntrerupte  a  domiciliului  în  Cluj-Napoca  la  Serviciul  de  Evidenţă  a

Populaţiei  în  situaţia  introducerii  criteriilor  de  departajare  la  punctaje  egale  şi  opţiuni  identice
conform art. 20 din prezentul regulament de înscriere, repartizare şi transfer al copiilor în creşele
administrate  de către Centrul Bugetar  de Administrare  Creşe Cluj-Napoca,  aprobat  prin H.C.L.
395/2019

Consimțământul  în  ceea  ce  privește  prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal,  precum și  furnizarea
datelor menționate sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment,  cu efect ulterior
printr-o notificare către Centrul Bugetar de Administrare Creșe Cluj-Napoca.
Notificarea  de  revocare  a  consimțământului  poate  fi  realizată  și  prin  e-mail  către
centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro. Vă rugăm  să  aveți  în  vedere  faptul  că  revocarea
consimțământului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea
nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi
utilizate  în  scopurile  de  mai  sus.  Lipsa  acestor  informaţii  duce  la  imposibilitatea  vechimii  neîntrerupte  a
domiciliului şi, prin urmare, nealocarea punctajului în conformtate cu art. 20 din Regulament.

În cazul în care aveți întrebări legate de această declaratie de consimțământ sau de protecția datelor de
către  Centrul  Bugetar  de  Administrare  Creșe  în  general,  vă  rugăm  să  nu  ezitați  să  contactați  persoana
responsabilă  din  cadrul  Centrului  Bugetar  de  Administare  la  adresa  de  e-mail
centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro. Centrul  Bugetar  de  Administrare  Creșe  garantează  securitatea
procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Persoanele care prelucrează datele cu caracter personal sunt numai angajații instituției care au ca și
atribuții  preluarea  şi  verificarea  dosarelor  de  înscriere  şi  introducerea  datelor  în  programul  informatic.
Responsabilul Centrului Bugetar de Administrare Creșe cu protecția datelor poate fi contactat pe adresa de e-
mail centrulbugetarcrese@primariaclujnapoca.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 – Regulamentul General de Protecţia Datelor, Centrul
Bugetar de Administrare Creșe va respecta toate documentele prevăzute pentru înscrierea în creşă.

Data _________________                         Semnătura părinte/reprezentant legal ____________________

Colectarea și arhivarea se va face la nivelul serviciului care a preluat Declarația de consimțământ.

Serviciul ___________________________________

www.primariaclujnapoca.ro
telefon: 0264/596.030
Cluj-Napoca, str. Moţilor, nr. 3 *5 00 00 5*

Timp estimativ de completare: 5 minute

Datele personale care vă sunt solicitate prin prezenta cerere vor fi prelucrate numai în vederea procesării și soluționării solicitării dumneavoastră. Primăria municipiului Cluj-

Napoca garantează securitatea procesării datelor și arhivarea acestora în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Responsabilul  Primăriei municipiului Cluj-Napoca cu

protecția datelor poate fi contactat pe adresa de email dpo@primariaclujnapoca.ro.

În conformitate cu Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul de a solicita Primăriei municipiului Cluj-Napoca, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la persoana

vizată, accesul la acestea, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum şi a dreptului la portabilitatea datelor.
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