NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
Consiliul Județean Olt, prin intermediul Serviciului Relaţii Publice, Autoritatea Teritorială de
Ordine Publică și Transparenţă Decizională, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter
personal, după cum urmează:
- Nume și prenume;
- Cod numeric personal;
- Cetățenia;
- Semnătura;
- Serie și număr BI/CI;
- Adresă de domiciliu/reședință;
- Adresă de e-mail;
- Telefon, fax;
- Formare profesională – diplome – studii;
- Profesie;
- Loc de muncă;
- Date privind starea de sănătate;
- Date privind cazierul judiciar și/sau administrativ;
- Date privind bunurile deținute.
prin mijloace manuale, destinate identificării corecte a solicitanților.
-

Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru:
Soluționarea petițiilor/cererilor/sesizărilor;
Emiterea avizelor/acordurilor/autorizațiilor prevăzute de lege;
Înscrierea la concursurile de recrutare organizate de Consiliul Județean Olt pentru
ocuparea posturilor vacante;
Emiterea adeverințelor cu vechimea în muncă, sporul de vechime și alte sporuri cu
caracter permanent, precum și a oricăror alte adeverințe prevăzute de lege;
Realizarea activității de primire în audiență;
În alte situații prevăzute de lege.

Refuzul dumneavoastră determină:
- Clasarea petițiilor/cererilor/sesizărilor;
- Neeliberarea avizelor/acordurilor/autorizațiilor prevăzute de lege;
- Respingerea dosarelor de înscriere (la etapa de selecție a dosarelor) la concursurile de
recrutare organizate de Consiliul Județean Olt pentru ocuparea posturilor vacante;
- Neeliberarea adeverințelor cu vechimea în muncă, sporul de vechime și alte sporuri cu
caracter permanent, precum și a oricăror alte adeverințe prevăzute de lege;
- Refuzul de primire în audiență;
- Alte consecințe, după caz, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și nu sunt comunicate altor
destinatari.
Conform Legii nr.677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor și
de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării
datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată
la Serviciul Relații Publice, Autoritatea Teritorială de Ordine Publică și Transparență Decizională
din cadrul Consiliului Județean Olt.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.

