
 
 
 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 
 
 
 
 
 
 
 

Subsemnatul(a), ..........................................................................................................., îmi exprim consimțământul 
în conformitate cu dispozițiile art. 6 si 7 din Regulamentul UE 2016/679 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 (GDPR) cu privire la prelucrarea datelor mele cu caracter personal în scopul înscrierii și 
participării la probele concursului de admitere organizat de către Filarmonica de Stat Oradea (FSO). 

Declar că am fost informat/ă în legătură cu drepturile de care beneficiez conform prevederilor GDPR, respectiv 
dreptul de acces, rectificare, ştergere, retragere a consimțământului, restricţionare și portabilitate a datelor, 
dreptul la opoziție, precum și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, am fost informat/ă că pentru exercitarea acestor drepturi 
trebuie să contactez responsabilul cu protecția datelor din FSO, la adresa info@filarmonicaoradea.ro sau în scris 
la secretariatul FSO din Str. Moscovei, nr. 5, Oradea, jud. Bihor. 

Totodată, am fost informat/ă că Filarmonica de Stat Oradea, în calitatea sa de operator de date, prelucrează date 
cu caracter personal în conformitate cu dispoziţiile GDPR, datele solicitate urmând să fie utilizate exclusiv în 
scopul înscrierii și participării la probele Audiției de angajare prin negociere directă a personalului artistic, fiind 
stocate în conformitate cu obligațiile legale în materie. 
Am fost informat/ă că temeiul legal al prelucrării îl constituie prevederile GDPR. 

Pe această cale îmi exprim acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal solicitate, respectiv: nume și 
prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, CNP, stare civilă, stare de sănătate fizică și psihică, pregătire 
academică, experiență și opțiuni profesionale, adresă de domiciliu și/sau reședință, date biometrice. De 
asemenea, am fost informat/ă că vor putea fi prelucrate și alte date cu caracter personal potrivit dispozițiilor 
legale. 
Declar, totodată, că mi s-a adus la cunoştinţă faptul că refuzul de a furniza datele cu caracter personal solicitate 
atrage după sine imposibilitatea participării la Audiția organizată de Filarmonica de Stat Oradea. 

 
 
 
Data: Semnătura 


