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DECLARATIE 

Subsemnatul / Subsemnata_____________________________________, domiciliat/a in loc. 
_____________________________, str. ________________________ nr. ________, bl._______, 
sc. ________, et. _____, ap.________, județ / sector ________________, nr. de telefon 
_____________________, adresa e email _________, student (a) la Facultatea de Atuomatică, 
Calculatoare, Inginerie Electrică şi Electronică, câștigător/câștigătoare a bursei acordate de 
compania Ursus Breweries S.A. in valoare de 400 lei lunar pentru anul universitar 2022-2023, 

Sunt de acord cu colectarea tuturor datelor mele personale de mai-sus, in vederea includerii acestora 
in baza de date activa a Operatorului URSUS Breweries S.A, operator înregistrat la ANSPDCP cu 
prelucrarea și transferul datelor sub nr.21953, in scopul derulării de viitoare procese recrutare. 

DA / NU ___________________(se încercuiește varianta aleasa si se aplica semnătura) 

Persoanei semnatare a acestei declarații ii sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 
privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație 
a acestor date, in special următoarele drepturi: 
- dreptul de acces la date; 
- dreptul de intervenție asupra datelor; 
- dreptul de opoziție, in mod gratuit si facil, fără nicio justificare; 
- dreptul la informare; 
- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 
 

Subsemnatul am luat cunoștință de faptul ca aceste drepturi pot fi exercitate la cererea mea, adresata 
in scris, sub semnătura si data, pe adresa Operatorului: Sos. Pipera nr. 43, corp A, etaj 2, sector 2, 
București. Operatorul, in cadrul termenului prevăzut de lege, respectiv in termen de 15 zile de la 
primirea solicitării, se obliga sa transmită solicitantului un răspuns, prin care sa: 

 confirme solicitantului daca prelucrează sau nu date personale, in mod gratuit pentru o solicitare 
pe an;  

 rectifice, actualizeze, blocheze, șteargă sau transforme in date anonime, in mod gratuit, datele a 
căror prelucrare nu este conforma dispozițiilor Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date; 

  înceteze prelucrarea datelor personale ale solicitantului, care se opune prelucrării. 
 

Nume in clar ___________________   Semnătura _________________________  

Data _________________________ 


