FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

Subsemnatul(a) _______________________________________________________________________,
domiciliat(ă) în ______________________________, judeţul ________________, posesor al/posesoare
a cărţii de identitate seria ______________, nr. __________________, îmi exprim în mod expres și
neechivoc acordul privind prelucrarea următoarelor date cu caracter personal: nume şi prenume, sexul,
data şi locul naşterii, telefon, adresa, e-mail, imagine, cod numeric personal, seria şi numărul actului de
identitate („Datele”) de către OMV Petrom S.A. (şi orice succesor legal al acesteia), precum şi de către un
alt operator împuternicit de OMV Petrom S.A., prin mijloace automatizate şi/sau manuale, pe întreaga
durată necesară realizării scopurilor Concursului „Tabăra Meseriaşilor din Ţara lui Andrei” şi organizării
Taberei Meseriaşilor din Ţara lui Andrei.
Sunt de acord ca Datele să fie dezvăluite, cu condiţia respectării confidenţialităţii acestora, următorilor
destinatari: partenerilor contractuali ai OMV Petrom S.A., împuterniciţilor OMV Petrom, unor asociaţii şi
fundaţii cu care colaborează OMV Petrom S.A., în scopurile menţionate mai sus sau în orice alt scop
prevăzut de lege. De asemenea, sunt de acord ca materiale conţinând imaginea mea (de ex. fotografii,
video etc.) să fie postate pe pagina www.taraluiandrei.ro, proprietatea OMV Petrom S.A., intranetul OMV
Petrom S.A., precum şi pe www.omvpetrom.com.
Declar că am fost informat/informată cu privire la drepturile ce îmi sunt recunoscute prin Legea nr.
677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, inclusiv, dar fără limitare, la dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie asupra
datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus/supusă unei decizii individuale şi dreptul de a ma
adresa justiţiei.
De asemenea, am fost informat/informată că dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra
datelor, dreptul de opoziție și dreptul de a nu fi supus/supusă unei decizii individuale pot fi exercitate
adresând o cerere scrisă, datată și semnată, la următoarea adresă: OMV Petrom S.A., București, Strada
Coralilor nr. 22, Petrom City, Sector 1, în atenția Departamentului Sustenabilitate, dnei Simona Bogdan.
Întocmit în două exemplare originale, unul pentru subsemnatul/subsemnata, iar celălalt pentru
OMV Petrom S.A.
Data:

Nume și prenume reprezentant legal:
_____________________________
Semnătura:
_____________________________

