Anexa nr. 14
DECLARAŢIE (consimţământ)
Subsemnatul(a) _____________________________________, în calitate de
absolvent al Academiei Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu, consimt în mod
expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate, în conformitate
cu Regulamentul General al Uniunii Europene nr. 679/2016 privind Protecţia Datelor cu
caracter personal (GDPR) pus în aplicare prin Legea nr. 190/2018, în scopul
înmatriculării ca absolvent(ă) pe parcursul perioadei de şcolarizare, înscrierii în Registrul
Matricol Unic din România şi realizării de situaţii statistice solicitate de diferite organe
stabilite prin lege în timpul şi ulterior absolvirii studiilor, precum şi pentru a putea
beneficia de toate drepturile şi a-mi putea îndeplini toate obligaţiile ce rezultă din
prelucrarea acestor date.
Datele pot fi dezvăluite altor instituţii şi autorităţi în baza solicitărilor legale
formulate de acestea.
Cunosc faptul că beneficiez de dreptul la informare, dreptul de acces, de intervenţie
şi opoziţie asupra datelor furnizate.
Am luat la cunoştinţă de faptul că, în baza cadrului normativ specific şi a relaţiei
contractuale în care mă aflu cu Academia Forţelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din
Sibiu, aceasta procesează, pe perioada relaţiilor contractuale, următoarele categorii de
informaţii personale care îmi aparţin şi pe care le deţin departamentele şi serviciile:
– date de identificare conform actelor personale emise de autorităţile statului român
(certificat de naştere, carte de identitate, paşaport unde este cazul);
– date financiare (număr de cont, venituri realizate la nivelul instituţiei, situaţii
financiare personale);
– caracteristici personale (vârsta, locul naşterii, naţionalitate, stare civilă etc.
necesare pentru a stabili anumite drepturi cuvenite);
– informaţii privind parcursul academic, calificările deţinute, istoricul profesional,
calitatea de membru în organizaţii profesionale, publicaţii, date de contact necesare
pentru derularea curentă a activităţii educaţionale şi de cercetare specifice academiei.
Sunt de acord că deţinerea datelor cu caracter personal de către academie are rolul
de a putea furniza către subsemnatul, la cerere, informaţii privind perioada de şcolarizare,
inclusiv după finalizarea acestei perioade şi se supune suplimentar temeiului legal
aplicabil în România evidențiat în Ordinul Ministrului Educaţiei Naţionale nr.
657/24.11.2014 privind regimul actelor de studii în sistemul de învăţământ superior.
Îmi asum responsabilitatea cu privire la autenticitatea și corespondența dintre
documentele digitale/scanate și cele originale.
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