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ACORD - ANGAJAMENT  

 

Subsemnatul/a (nume, prenume) __________________________________________________ 

domiciliat/ă în localitatea ______________________________________________________, judeţul 

_____________ strada _________________________________________, nr._____, bl.____, etaj ___, 

sc. ____, ap. ____________ cod ________ telefon _______________________, născut(ă) la data de 

___________, în localitatea ______________________________, naționalitatea __________________, 

posesor/posesoare al/a CI seria _______, nr._______, eliberat de ___________________________, la 

data de ____________, CNP ___________________________, îmi exprim acordul cu privire la 

utilizarea şi procesarea datelor cu caracter personal, de Casa Corpului Didactic „Grigore Tabacaru” 

Bacău, conform prevederilor Legii nr. 677 din 21 noiembrie 2001, pentru protecţia persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, cu modificările şi 

completările ulterioare, precum și cu prevederile Directivei 2002/58/CE, privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin Legea 

nr. 506/2004. 

Cursanților le sunt garantate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677 din 21 noiembrie 

2001, următoarele drepturi: Capitolul IV, Art.12: Informarea persoanei vizate, Art.13: Dreptul de acces 

la date, Art.14: Dreptul de intervenție asupra datelor, Art.15: Dreptul de opoziție, Art.17: Dreptul de a 

nu fi supus unei decizii individuale și Art.18: Dreptul de a se adresa justiției. 

Am luat la cunoștință faptul ca îmi pot exercita toate drepturile, prevăzute de Legea nr. 

677/2001, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date, publicată în Monitorul Oficial Nr. 790/12.12.2001. 

În consecință, sunt de acord şi mă angajez să respect condiţiile stabilite de Casa Corpului 

Didactic “Grigore Tabacaru” Bacău, în calitate de furnizor/organizator al programelor de formare 

continuă, avizate şi acreditate de MECȘ, odată cu înscrierea la acestea. 

 

Data:          Semnătura,  
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