
 

 
DECLARAȚIE RGPD  

în temeiul Regulamentului (UE) nr. 679/2016 

 
 

Subsemnatul/a, ____________________________________________________, declar că, în 

conformitate cu cerințele Regulamentului (UE) nr. 679/2016, numit în continuare RGPD, am luat la cunoștință și 

îmi exprim acordul ca Universitatea „Ovidius” din Constanța, cu sediul în mun. Constanța, Bd. Mamaia nr. 124, 

cod poștal 900527, telefon/fax +40241606407, +40241606467, email: rectorat@univ-ovidius.ro, reprezentată 

legal prin Rector - Conf.univ.dr. Dan-Marcel ILIESCU, în calitate de operator de date cu caracter personal, să 

colecteze și să prelucreze datele mele cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale, cu scopul 

organizării și desfășurării procesului de selecție pentru obținerea unei burse Erasmus Plus, precum și a etapelor 

care se vor derula în urma încheierii acestui proces, conform prevederilor REGULAMENTULUI PRIVIND 

MOBILITATEA STUDENȚILOR ȘI A PERSONALULUI CARE PARTICIPĂ LA PROGRAMUL EUROPEAN 

ERASMUS PLUS.  

Totodată, am luat act de faptul că datele mele cu caracter personal (cum ar fi: nume, prenume, CNP, data 

nașterii, naționalitate, domiciliu, adresă de e-mail, istoric privind activitatea educațională ș.a.) sunt transmise, 

după caz, prin orice mijloc de comunicare, următorilor destinatari: persoana vizată (subsemnatul/a) - prin afișarea 

publică a rezultatelor competiției de selecție a candidaților, în vederea obținerii unei burse Erasmus Plus - cât și 

structurilor din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța (ex. Direcția Economică, secretariatele facultăților 

s.a.); instituțiilor publice (ex.: Casa Județeană de Asigurări de Sănătate) sau altor entități publice ori private, 

naționale și internaționale, ale căror activități sunt incidente în activitatea Biroului pentru Programul Erasmus Plus 

din cadrul Universității „Ovidius” din Constanța sau care au legătură directă ori implicită cu instrumentarea actului 

ori procedurilor pentru care am inițiat raporturile juridice cu universitatea și care, la rândul lor, sunt operatori de 

date cu caracter personal (ex.: instituțiile bancare la care își deschid conturile beneficiarii mobilităților).  

Aceste informații sunt introduse de către Biroul pentru Programul Erasmus Plus din cadrul universității 

în baza sa de date sub orice formă materială (pe suport hârtie) și electronică.  

Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, am luat la cunoștință faptul că beneficiez de următoarele 

drepturi: dreptul de restricționare a prelucrării datelor, atâta timp cât acest lucru nu contravine obligațiilor legale 

ce revin Universității; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de acces cu caracter gratuit la datele cu caracter 

personal; dreptul la rectificarea sau la ștergerea datelor cu caracter personal („dreptul de a fi uitat”), atâta timp cât 

acest lucru nu contravine obligațiilor legale ale Universității; dreptul de a retrage oricând consimțământul acordat, 

în cazul specific în care colectarea și prelucrarea datelor se bazează pe consimțământ și nu intervine o prevedere 

contractuală sau legală care prevede obligativitatea colectării și prelucrării datelor; dreptul de a nu fi supus/ă unei 

decizii individualizate automatizate, inclusiv crearea de profiluri individuale. Am luat act de faptul că pentru 

exercitarea acestor drepturi mă pot adresa fie la sediul instituției, fie la adresa de email dpo@univ-ovidius.ro.  

Am luat la cunoștință și sunt de acord să furnizez datele necesare pentru realizarea scopului menționat 

mai sus, știind că refuzul furnizării sau furnizarea acestor date în mod incorect și incomplet determină 

imposibilitatea inițierii sau, după caz, a finalizării procedurii de înscriere/participare la procesul de selecție pentru 

obținerea unei burse Erasmus Plus, precum și a etapelor care se vor derula în urma încheierii acestui proces, 

întrucât ar avea drept consecință nerespectarea reglementărilor legale specifice din domeniul educațional. 

 
 

Data:    Nume și prenume: _____________________ 

 

 

Semnătura: _____________________ 

 


