
 

 

Declarație de consimțământ 

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

  

Subsemnatul/a ________________________, domiciliat/ă în _________________, 

str. ________________, nr. ___, Bl. ____, Sc. ___, Ap. ____, județul/sector 

________, având CNP ________________________, prin prezenta declar 

următoarele: 

I. Îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea, de către SNGN ROMGAZ SA, a 

următoarelor date personale: 

a) Numele, prenumele, cetățenia, codul numeric personal, domiciliul, 

calificarea profesională; 

b) Celelalte date personale conținute de CV – ul pe care îl transmit, pentru 

susținerea candidaturii subsemnatului, pentru funcția de administrator, la 

SNGN ROMGAZ SA. 

II. Consimțământul pentru prelucrarea datelor personale prevăzute la pct. I este 

dat, în scopul îndeplinirii formalităților de publicitate a candidaturii subsemnatului 

pentru funcția de administrator al SNGN ROMGAZ SA și, după caz, a hotărârii 

Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, având ca obiect alegerea 

administratorilor SNGN ROMGAZ SA 

III.  Consimțământul pentru prelucrarea datelor personale prevăzute la pct. II este 

dat pentru realizarea următoarelor operații de prelucrare: 

a) publicarea candidaturii, precum și a CV –lui, pe site-ul www.romgaz.ro; 

b) în situația în care voi fi numit administrator la SNGN ROMGAZ SA, 

transmiterea/publicarea hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, 

din data de 11/12.03.2021, către/prin Monitorul Oficial al României, Partea 

a IV – a, pe pagina de internet a SNGN ROMGAZ SA, către/pe pagina de 



internet a BVB și către/ pe pagina altor instituții prevăzute de lege, în acest 

sens.      

IV. Am fost informat (ă) cu privire la prevederile Regulamentului (UE) 679/26 aprilie 

2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), adoptat de 

Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. 

V. Am fost informat (ă) că beneficiez, în condițiile  Regulamentului general privind 

protecția datelor, de dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la 

ștergere, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul la 

portabilitatea datelor și dreptul de a face plângere la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 

Data:                                                                                    Nume și prenume: 

____________                                                                    ________________________ 

                                                                                            Semnătura: 

                                                                                             ________________________ 

                                    

 


