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DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 (POTENȚIAL ANGAJAT) 

 

Subsemnatul/a......................................., în calitate de persoană care dorește să se angajeze 

la CERONAV, consimt, în mod expres, ca:  

Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Personalului din Transporturi 

Navale – CERONAV, persoană juridică cu sediul în str.  Pescarilor  nr. 69A, 900581, 

Constanţa, telefon: +40241/639595, fax: +40241/631415, e-mail: office@ceronav.ro, cod fiscal: 

15566688 

să colecteze și să prelucreze datele mele cu caracter personal, informații comunicate în 

scopul întocmirii dosarului de înscriere/participare la concurs, dintre mine si instituție, pe durata 

realizării scopului prelucrării. 

Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de potențial angajat, în mod liber, 

sunt prelevate conform prevederilor de recrutare/concurs și angajare a personalului din sistemul 

public; prelucrăm copii după documentele de identitate, de stare civilă, studii și calificări, date 

privind starea de sănătate. Acestea sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor legale 

privind procesul de recrutare/concurs. 

CERONAV prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră în 

scopul: 

— Întocmirii dosarului de participare la concurs; 

— Respectării cerințelor legale de reglementare în domeniul sănătății și securității 

muncii;  

— Asigurării pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, prin intermediul 

monitorizării spațiilor şi a bunurilor; 

— Scopuri arhivistice;  

Categoriile de date personale care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele: 

nume, prenume, CNP, cazier, seria și nr. de la CI, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, 

semnătura, datele din actele de stare civilă, adeverința medicală, profesie, loc de muncă, formare 

profesională – diplome, studii, situația familială, detalii de contact (număr de telefon personal, 

adresă de email), adresa de domiciliu/reședință, etc., permisul de conducere (în cazul șoferilor), 

referințe/recomandări, date din Curriculum Vitae, fotografia.  



 

Aveti dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea sau ștergerea acestora 

sau restricționarea prelucrării, precum si dreptul de a vă retrage consimțământul în orice 

moment, precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere, dacă considerați că 

drepturile dvs. au fost nerespectate.  

Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o cerere 

adresată ofiţerului cu protecţia datelor din cadrul CERONAV . 

În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de 

protecția datelor de către CERONAV în general, vă rugăm să contactați ofițerul nostru pentru 

protecția datelor la adresa de e-mail: dpo@ceronav.ro sau în scris către CERONAV, str. 

Pescarilor  nr. 69A, 900581, Constanța. 

Menționez că sunt de acord în mod expres ca destinatarii datelor mele cu caracter 

personal să fie angajații societății - departamentul de resurse umane. 

Am luat cunostință de faptul ca în situația în care nu mă voi angaja în acesta instituție, 

datele mele cu caracter personal vor fi șterse în termenul prevederilor de recrutare/concurs și 

angajare a personalului din sistemul public. 

 

Semnătură : _______________________  

Data: ____________________________  
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