
 

      NOTĂ DE INFORMARE ÎN SCRIS 

                             pentru formularele de colectare a datelor personale (potrivit Regulamentului UE 2016/679-GDPR) 

               (Formulare de înscriere la cursuri, contracte de instruire, cereri scrise, eliberare acte de studii etc.) 

 

S.C. S.D.D.P. „CONFIDENT” prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document în scopul editării 

contractului de instruire şi/sau editării documentelor de participare la cursuri şi de finalizare a acestora (cataloage de prezenţă, cataloage 

de examen, diplome şi certificate de absolvire sau de competenţe etc.).  

Prelucrarea datelor notificată de către S.C. SDDP „CONFIDENT” S.R.L. având ca scop „furnizare de bunuri şi servicii" a 

fost  înscrisă în Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal a ANSPDCP sub nr. 17163 din 08.07.2010. 

Datele vor fi dezvăluite organismului de autorizare a furnizorilor de formare, conform O.G. 129/2000, republicată şi actualizată, 

precum şi organelor abilitate ale statului, în condiţii de legalitate.  

Datele furnizate de Dvs. vor fi arhivate conform prevederilor legale. 

În conformitate cu legislaţia actuală în vigoare, beneficiaţi de dreptul la informare, de acces la date, la rectificare, la 

restricţionarea prelucrării, la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate. Aveţi dreptul să vă 

opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”). Ştergerea datelor personale va 

fi aprobată numai în situaţia în care prin această operaţie nu se distrug acte comerciale (contracte, facturi, chitanţe) pentru activităţi aflate 

în derulare, sau documente care conform legii se arhivează, nu se produc efecte asupra unor datorii faţă de SDDP „CONFIDENT” şi nu se 

încalcă regulile de arhivare şi păstrare a datelor înregistrate în documentele de studii prevăzute în O.G. 129/2000, republicată şi 

actualizată. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Secretariatul S.D.D.P. 

„CONFIDENT” S.R.L. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere în faţa ANSPDCP și de a vă adresa justiţiei. 

În cazul în care aţi decis să deveniţi clientul S.D.D.P. „CONFIDENT” S.R.L. pentru servicii de instruire, sunteţi obligat (ă) să 

furnizaţi datele din cererea de înscriere, acestea fiind necesare furnizării serviciilor de instruire solicitate de Dvs. sau de angajatorul Dvs. 

Refuzul Dvs. determină refuzul S.D.D.P. „CONFIDENT” S.R.L. de a vă accepta ca, potenţial client/client şi în consecinţă de a 

nu vă furniza serviciile de instruire profesională solicitate. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către S.D.D.P. „CONFIDENT” exclusiv pentru scopul menţionat şi sunt 

comunicate numai instituţiilor publice prevăzute de O.G. 129/2000 privind formarea profesională a adulților, republicată şi actualizată. 
 

Pe viitor, datele dvs. « Nume şi Prenume », « Adresa », « Telefon », « E-mail », ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea 

S.D.D.P. „CONFIDENT” S.R.L. În cazul în care nu doriţi această informare bifaţi NU  
 

Furnizarea datelor personale din formularul următor certifică faptul că aţi luat la cunoştinţă despre cele de mai sus menționate şi 

aţi fost de acord să puneţi la dispoziţia  S.D.D.P. „CONFIDENT” datele Dvs. personale în condiţiile Regulamentului (UE) 2016/679 

(GDPR) pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

 

Vă rugăm să completaţi toate rubricile de mai jos cu majuscule şi fără prescurtări! 
 

CERERE DE PARTICIPARE LA CURSUL DE SPECIALIZARE  

- DETECTIV PARTICULAR - 

CĂTRE: S.C. S.D.D.P. „CONFIDENT” S.R.L. 
Şos. Olteniţei, Nr. 225A, Et. 1, Cam. 4, Sector 4, Bucureşti 

                                                                               - Centrul Incubator de Afaceri-CIAf - 

 

Subsemnatul (a): .................................................................. născut (ă) în anul: ............; luna ..................................; 

ziua ......... în localitatea: ...................................................................; judeţul/sectorul .........................................., fiul (fiica) 

lui................................................ şi ................................ încadrat (ă) la: ....................................................................................... 

în funcţia de: ..................................................; tel: ..............................................; e-mail: ............................................................; 

carte de identitate: seria ..........; nr. .................; eliberată de: ...................................................; la data de .................................... 

 

CNP:              

 

Solicit înscrierea la cursul menţionat mai sus, organizat de SDDP „CONFIDENT”  începând cu data de: .......................  

 

Data completării: 
                                       ............................. 

 

Semnătura: 
..................................... 

                                                                                                                                                       (Nume și prenume) 


