MINISTERUL EDUCAŢIEI
Universitatea POLITEHNICA din București
Biroul Protecția Datelor cu Caracter Personal

Consimțământ privind transferul datelor cu caracter personal
Subsemnatul/a _________________________________________, student/ă al/a Facultății
_____________________________________________, specializarea ______________________
_____________________, anul de studiu _____, e-mail: ______________________
îmi exprim acordul
ca Universitatea Politehnica din București (UPB), CUI 4183199, cu sediul în Splaiul Independenței,
nr. 313, sector 6, București, România, cod poștal 060042, tel. +4 021 402 9100, e-mail:
cabinet.rector@upb.ro, în calitate de operator de date cu caracter personal, să transfere electronic
datele mele cu caracter personal, și anume numele și prenumele, media obținută în anii precedenți
de studiu și datele de contact (adresă de e-mail și numărul de telefon), către S.C. OMV Petrom S.A.,
cu sediul central în Petrom City, Strada Coralilor, nr. 22, sector 1, cod poştal 013329, Bucureşti,
România, tel. +4 021 40 22201, e-mail: office@petrom.com în vederea participării la selecția de
alocare a unor burse lunare studenților din anii de studiu 2, 3 și 4 (studii de licență, cursuri
de zi).
Totodată, declar faptul că am fost informat/ă cu privire la următoarele:
I. Scopul în care va fi utilizat consimțământul
Consimțământul va fi utilizat pentru transferul datelor cu caracter personal mai-sus
menționate ale studenților eligibili de a participa la selecția în vederea câștigării unor burse lunare
acordate de către S.C. OMV Petrom S.A.
II. Drepturile persoanei vizate
Datele cu caracter personal colectate sunt transferate respectând prevederile
Regulamentului european privind protecția datelor cu caracter personal, iar persoana vizată are
următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ștergerea
datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționarea prelucrării datelor, dreptul la portabilitatea
datelor, dreptul la opoziție, precum și dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă
puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail dpo@upb.ro.
III. Valabilitate
Prezentul consimțământ este valabil de la semnarea documentului până la îndeplinirea
scopului mai-sus menționat sau până la retragerea expresă, în formă scrisă, a acestuia.
IV. Declarație
Am luat la cunoștință faptul că refuzul meu în ceea ce privește transferul datelor cu caracter
personal determină imposibilitatea participării mele la selecția de alocare a burselor oferite de către
S.C. OMV Petrom S.A.
Numele și prenumele:
Semnătura:
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