CERERE ÎNSCRIERE CONCURS

Subsemnata/

Subsemnatul__________________________________________________cu

domiciliul în___________________________ str. _______________________________________,
nr. ______, bl. ______,sc. __, et. __, ap. ___, sect. _____telefon fix___________________
mobil__________________________posesor

al

C.I.seria

___,

numarul

__________,

telefon

eliberat

de

____________, la data de ______________, C.N.P. __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _,
vă rog să-mi aprobați înscrierea la concursul organizat de Centrul de Proiecte Culturale al mun.
București - ARCUB pentru ocuparea postului vacant de _________________________ gradul
_____studii ________, în cadrul compartimentului_______________________________
În vederea participării la concurs depun în copie documentele solicitate, astfel:
a)
b)
c)
d)

e)
f)
g)
h)
i)

actul de identitate
documente care atestă nivelul studiilor și alte acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și
documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate ;
carnetul de muncă cu înscrieri până la 31.12.2010, adeverință tip emisă ulterior datei de 01.01.2011 care
atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor.
cazierul judiciar sau declarație pe propria răspundere ( candidatul declarant admis la selecția dosarelor,
care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația
de a complete dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel târziu până la data desfășurării
primei probe a concursului) ;
adeverință medicală tip care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni
anterior derulării concursului de către medical de familie al candidatului.
curriculum vitae, semnat și datat
consimțământ prelucrare date cu caracter personal ( anexat prezentei)
declarație de consimțământ cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale și afișarea nominală a
rezultatelor (anexată prezentei)
opis dosar

Actele prevăzute la lit. a), b) și c) vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor
cu acestea.

DATA
_________________

SEMNATURA
___________________

Domnului Director al Centrului de Proiecte Culturale al Mun. București – ARCUB

OPIS DOCUMENTE DOSAR CONCURS
Denumire document

Total pagini dosar

Serie / nr document

Nr pg.

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
în cadrul procesului de recrutare
1. Intrucat ati decis sa participati la procesul de recrutare in cadrul ARCUB, va prezentam aceasta informare ce descrie
modul in care colectam si folosim datele personale prelucrate in procesul de recrutare.
2. Prin transmiterea datelor cu caracter personal in scopul candidaturii dumneavoastra pentru ocuparea postului in cadrul
ARCUB, sunteti de acord ca aceste date sa fie prelucrate in cadrul procesului de recrutare. Majoritatea datelor cu
caracter personal prelucrate de noi sunt furnizate de dumneavoastra, insa unele dintre ele pot fi prelucrate din alte
surse, precum cele publice.
3. Datele cu caracter personal prelucrate sunt cele cuprinse in:






CV si/sau scrisoarea de intentie furnizate de candidat;
diplome, certificari, atestate furnizate de candidat;
discutiile, interviurile purtate cu candidatul;
referintele/ scrisorile de recomandare oferite de fosti angajatori;
datele cu caracter personal preluate de societate din alte surse publice (retele sociale profesionale, articole,
prezentari).

4. Tipurile de date prelucrate de noi se refera la cele din cuprinsul documentelor din dosarul dumneavoastra de
candidat, precum:
- numar de telefon, adresa de e-mail
- data si locul nasterii

-

calificarea profesionala
experienta profesionala

- sexul si cetatenia
- domiciliul

-

locul de munca
date privind antecedentele penale

- nivelul studiilor si specializari
date privind starea de sanatate
- date cuprinse in C.I.
imaginea
- varsta
5. In situatia in care vom procesa categorii speciale de date (ex. originea rasiala sau etnica, opiniile politice, religie, date
privind sanatatea etc.) va vom solicita intotdeauna consimtamantul pentru aceste prelucrari, cu exceptia cazului in
care aceste prelucrari sunt impuse de lege.
6. Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre ARCUB in calitate de operator de date („Operatorul”) este efectuata
in scopul de a evalua in ce masura sunteti potrivit pentru postul vacant si are in vedere posibilitatea de a stabili o
relatie contractuala de munca cu dumneavoastra.
7. Temeiul legal de prelucrare a datelor este consimtamantul oferit de dumneavoastra prin transmiterea respectivelor
date in cadrul unui CV, in cadrul unei scrisori de intentie, diplome, certificat, atestat sau in cadrul unei discutii
telefonice sau interviu.
8. In masura in care Operatorul obtine date despre dumneavostra prin alte mijloace, din surse cum ar fi fostii angajatori
sau alte surse publice (ex: retele sociale profesionale precum profilul de LinkedIn etc.) temeiul legal al prelucrarii este
interesul legitim al societatii de a evalua compatibilitatea candidatului cu profilul profesional care prezinta interes.
9. In principiu, nu vom dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal niciunui tert. Cu toate acestea, putem
divulga datele dumneavoastra furnizorilor nostri de servicii implicati indirect in gestionarea proceselor de selectie (ex:
prestatorii de servicii IT).sau sau unor autoritati (ex. instante, parchete) in baza unor obligatii legale.
10. Datele astfel furnizate sau obtinute vor fi pastrate pentru referinte ulterioare pentru o perioada de stocare de maxim
12 luni de la incheierea procesului de selectie. Astfel, daca nu sunteti selectat in vederea angajarii, vom putea
prelucra datele dumneavoastra pentru interesul legitim de a completa alte locuri de munca vacante si adecvate in
cadrul societatii.

11. Daca nu doriti sa fiti contactati pentru viitoarele oportunitati de cariera, va rugam sa ne informati pe loc sau sa ne
transmiteti o solicitare in acest sens prin folosirea datelor de contact de la finalul prezentei informari.
12. Datele dumneavoastra vor fi sterse dupa 12 luni de la terminarea acestui proces de selectie, cu exceptia situatiei in
care avem un alt temei pentru pastrarea lor.
13. In calitate de candidat aveti urmatoarele drepturi pe care le puteti exercita in mod gratuit:
- Sa fiti informat/a cu privire la datele personale pe care le prelucram;
- Sa solicitati corectarea datelor transmise, in cazul in care acestea sunt incorecte sau incomplete;
- Sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra, pentru motive intemeiate si legitime ce tin de situatia
dumneavoastra particulara;
- Sa solicitati restrictionarea prelucrarii datelor dumneavoastra pe perioada verificarii exactitatii datelor contestaste
sau pe perioada verificarii interesului legitim al operatorului in caz de opozitie;
- Sa solicitati stergerea datelor dumneavoastra, cu exceptia situatiilor in care legea interzice stergerea;
- Sa va consultati lucrarea dumneavoastra scrisa, dupa corectarea si notarea acesteia, si sa solicitati consultarea
documentelor elaborate de comisia de examinare, respectiv de comisia de solutionare a contestatiilor cu
respectarea confidentialitatii datelor celorlalti candidati
- Daca prelucrarea se bazeaza pe consimtamant, aveti dreptul sa va retrageti consimtamantul in orice moment,
fara a fi afectata legalitatea prelucrarii pana la acel moment;
- Sa formulati o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, in
cazul in care considerati ca nu s-au respectat dispozitiile legale.
14. In vederea exercitarii drepturilor dumneavostra puteti transmite o solicitare la: dataprotection@arcub.ro, adresa de
corespondenta: Str. Lipscani nr. 84-90, Sector 3, Bucuresti.

________________________
[Nume, prenume candidat]
________________________
[Data]
________________________
[Semnatura]

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
Acord cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor personale
Afișarea nominală a rezultatelor

Subsemnatul/a ______________________________________________, identificat/ă cu BI/CI seria ___, nr
___________, având domiciliul în _________________________________, str. ______________________________,
nr.________, bl.______, scara_____, et._____ ap._____, județul _________________________________.
Prin prezenta, declar că am fost informat/ă cu privire la condițiile de prelucrare a datelor mele cu caracter personal
(participare la concursul/examenul pentru ocuparea funcţiei vacante) de către Centrul de Proiecte Culturale ARCUB şi în
cele de mai jos, îmi exprim în mod expres poziția cu privire la afișarea nominală a rezultatelor obținute la concursul
pentru ocuparea funcției de ________________________________________________________________ după cum
urmează:

•

DA – sunt de acord cu afișarea nominală a rezultatelor.

•

NU* – nu sunt de acord cu afișarea nominală a rezultatelor.

*Notă: În cazul dezacordului privind afișarea nominală a rezultatelor, se va afișa rezultatul (nota) și în locul numelui și
prenumelui candidatului se va afișa numărul de înregistrare la concurs, comunicat candidatului la momentul înscrierii.

Nume și prenume
____________________

Semnătura
___________________

Data
____________________

