Anexa nr.3

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

(1) Subsemnatul(a) : ____________________________________________ în calitate de candidat/-ă
la examenul de admitere organizat de Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă” în sesiunea iulie 2021, în
conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), prin semnarea acestei cereri îmi dau
consimţământul expres pentru prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Ministerul Apărării
Naţionale în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul protecţiei
informaţiilor clasificate, al protecţiei fizice, al relaţiilor publice şi pentru gestionarea sistemului de resurse
umane pentru nevoile Ministerului Apărării Naţionale (cu titlu de exemplu: acces în incintă, întocmire acte
specifice domeniului resurse umane, întocmire documente necesare pentru obţinerea accesului la informaţii
clasificate, prelucrare date biometrice cu ocazia înregistrării audio şi video în interiorul şi în exteriorul
cazărmii, cu ocazia activităţilor organizate de către U.M. 01932 Braşov, prelucrare date biometrice în scop
medical, informare şi afişare publică a rezultatelor obţinute la în cadrul diferitelor examene/concursuri
organizate de structuri ale Ministerului Apărării Naţionale etc).
(2) Candidatul/-a, în conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecţia datelor,
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, are următoarele drepturi: dreptul de acces la datele
personale care îl privesc, la rectificarea sau ştergerea acestora, la restricţionarea prelucrării, dreptul de a se
opune prelucrării precum şi dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale
cu caracter automat precum şi de a se adresa instituţiei competente.
(3) Candidatul/-a are dreptul de a-şi retrage în orice moment consimţământul dat prin semnarea
acestei declaraţii, fără a fi afectată legalitatea prelucrării efectuate în baza consimţământului înainte de
retragerea acestuia. Retragerea consimţământului se face la fel ca şi la acordarea acestuia, fiind necesară o
simplă cerere scrisă din partea candidatului/candidatei adresată comandantului unităţii militare 01932
Braşov.

Data: ________________

________________
(semnătură candidat)

