Primăria comunei Cosminele

Secretarul comisiei:

Nume şi prenume: ____________
Semnătura: _________________
Data: ______________________

FORMULAR DE ÎNSCRIERE
la concursul organizat pentru ocuparea
postului de _______________________________________
la Serviciul / Biroul/Compartimentul _________________
în data de: _______________________________________

I. Date de identificare ale candidatului:
Numele şi prenumele:___________________________________________________________________________
Domiciliul stabil:_______________________________________________________________________________
Nr. de telefon (fix, mobil): _______________________________________________________________________
CNP: ______________________________
Locul naşterii:_______________________________________
Naţionalitatea: _______________________

II. Pregătirea profesională :
1. Studii medii
Instituţia

Pregătirea profesională
(profesia/specializarea)

Perioada
(de la – până la)

Diploma obţinută
(nr./dată)

Perioada
(de la – până la)

Diploma obţinută
(nr./dată)

Perioada
(de la – până la)

Diploma obţinută
(nr./dată)

Pregătirea profesională
(profesia/specializarea)

Perioada
(de la – până la)

Diploma obţinută
(nr./dată)

Pregătirea profesională

Perioada

2. Studii superioare de scurtă durată
Instituţia

Pregătirea profesională
(profesia/specializarea)

3. Studii superioare de lungă durată
Instituţia

Pregătirea profesională
(profesia/specializarea)

4. Studii postuniversitare, masterat sau doctorat
Instituţia

5. Alte studii

Instituţia

Diploma obţinută

(profesia/specializarea)

(de la – până la)

(nr./dată)

6. Titluri ştiinţifice:

III. Experienţă profesională:
Perioada
(de la – până la)

Instituţia/Firma
(Angajator)

Funcţia deţinută

Principalele
responsabilităţi

Motivul
încetării
raportului de
muncă

Apartenenţă la organizaţii profesionale: __________________________________________________________
Declar pe proprie răspundere că nu am / am cazier judiciar din motive_____________________________________
_____________________ şi nu sunt / sunt implicat în proces(e) penal(e)___________________________________
Se anexează următoarele documente:
 copie act de identitate
 copii acte de studii
 adeverinţă medicală
 cazier judiciar
 curriculum vitae.
 copie carnet de muncă – dacă postul prevede drept condiţie vechimea în muncă (vezi anunţ)
Declar pe propria răspundere, cunoscând prevederile art.292 din Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii, că
datele furnizate în acest formular sunt adevărate.
Data: ____________

Semnătura: __________

COMUNA COSMINELE
Informare/ Consimtamant cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal ale contribuabilului
In această informare, explicam modul in care procesam, inclusiv colectam, utilizam si protejam datele dvs. cu caracter personal, atunci
cand beneficiati de serviciile noastre, utilizati site-ul nostru web si serviciile noastre de informare de la sediul autoritatii publice. In scopul
furnizarii serviciile specifice autoritatii publice, ne obligam sa respectam cerintele Regulamentului (UE) 2016/679 si legislatia incidenta cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
1. Cine suntem
Primaria Comunei COSMINELE in calitate de Operator, cu sediul in comuna Cosminele, sat Cosmina de Jos, nr. 91, CUI 2843906,
telefon 0244.228.220, email primaria_cosminele@yahoo.com
2. Obiectul si scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
2.1. Obiectul prelucrarii datelor cu caracter personal priveste transferul de la persoana vizata/ contribuabil la autoritatea publica a datelor cu
caracter personal si prelucrarea necesara furnizarii serviciilor specifice admnistratiei publice locale si a serviciilor conexe acestora.
2.2. Primaria Comunei COSMINELE prelucreaza urmatoarele tipuri de date cu caracter personal: nume, prenume, telefon, adresa de email,
data si locul nasterii , date fiscale…….……………. in vederea furnizarii serviciilor.
2.3 Datele personale mentionate mai sus sunt colectate, stocate si prelucrate in scopul indeplinirii obligatiilor legale aplicabile furnizarii
serviciilor administratiei publice locale: Primar; Viceprimar; Secretar; Consiliul local; Serviciul Financiar Contabil; Compartiment
Cadastru si Agricol; Compartiment Asistenta Sociala; Serviciul Politie Locala; Compartiment Cultura; Compartiment Administrativ;
3. Durata prelucrarii datelor cu caracter personal
Durata pastrarii datelor este reglementata conform prevederilor legale aplicabile si in cazurile in care nu sunt specificate termene legale se
vor pastra datele pana la retragerea consimtamantului de prelucare acordat.
4. Unde sunt transmise datele cu caracter personal
Datele personale colectate sunt destinate utilizarii de catre operator in scopurile precizate si daca este cazul, sunt transmise urmatorilor
destinatari: institutii ale statului in cazul in care exista un interes legitim, terti implicati in procesul de furnizare a serviciilor specifice
administratiei publice locale.
5. Obligatiile operatorului
5.1. Operatorul se obliga sa prelucreze datele cu caracter personal cu buna-credinta si sa stocheze datele cu caracter personal intro forma
care sa permita identificarea persoanelor vizate strict pe durata necesara realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si in care vor fi
ulterior prelucrate.
5.2.Obligatiile operatorului cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt mentionate in politica privind securitatea datelor
personale publicate pe site-ul autoritatii publice locale sau poate fi consultata la sediul institutiei.
6. Drepturile persoanei vizate
Persoana vizata:
- are dreptul de a fi informat cu privire la datele tale cu caracter personal pe care operatorul le detine;
- are dreptul de acces si de interventie asupra datelor cu caracter personal furnizate;
- are dreptul de a i se oferi un raport privind informatiilor personale pe care le detinem;
- are dreptul de a modifica modul in care va contactam (exceptie caile legal stipulate);
- are dreptul sa corecteze erorile din informatiile personale;
- are dreptul de a solicita stergerea sau actualizarea datelor incomplete, incorecte sau care nu mai sunt de actualitate;
- are dreptul sa actualizeze informatiile personale in functie de necesitati;
- are dreptul, pentru motive intemeiate si legitime, de a se opune anumitor prelucrari de date personale, cu exceptia cazurilor in care exista
dispozitii legale contrare sau operatorul nu poate oferi serviciile solicitate in lipsa respectivelor date;
- are dreptul de a va retrage oricand acest consimtamant;
7. Dispozitii finale
Detalii privin modul de interpelare si efectuare de sesizari catre operator si catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal gasiti in politica privind securitatea datelor personale publicata pe site-ul autoritatii publice locale sau la
sediul institutiei. Politica este actualizata periodic.
Am luat la cunostinta termenii politicii privind securitatea datelor personale publicata si cerintele acestui acord si sunt de acord
Nume si prenume/semnatura:_________________________________

