
 

 
 

OPERATR DATE CU CARACTER PERSONAL 
 
RESPONSABIL CU PROTECȚIA  DATELOR CU CARACTER  
PERSONAL 
 
 

 
Informare privind confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale 

candidaţilor la concursurile pentru ocuparea posturilor vacante 

 

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice 
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Consiliul Județean 
Giurgiu, este un operator de date.  

Datele de contact ale Consiliului Județean Giurgiu sunt: 

- sediul în municipiul Giurgiu, B-dul. Bucureşti nr. 10, judeţul  Giurgiu,  

- telefon/fax: 0372462611/ 0372462651 

 

CUM COLECTĂM / PRELUCRĂM INFORMAȚII DESPRE 
DUMNEAVOASTRĂ 

Informațiile de natura personală sunt furnizate Consiliului Județean Giurgiu 
de către candidatul pentru ocuparea unui post vacante prin depunerea dosarului de 
concurs pentru înscrierea la unul din concursurile organizate de către Consiliul 
Județean Giurgiu 

Datele din dosarul depus sunt transmise către compartimentul Resurse 
umane și coordonarea activităților publice de cultură al Consiliului Județean 
Giurgiu și către comisia de concurs. Accesul la datele personale ale candidatului 
este limitat numai pentru acei angajați cărora le sunt necesare doar pentru scopuri 
profesionale.  

Cu consimțământul explicit al candidatului, interviul susținut în cursul 
procesului de selecție poate fi înregistrat audio. 



 

 
 

Pentru transparența concursului, situația candidaților (curriculum vitae, fişa 
de verificare a îndeplinirii standardelor minimale, rezultat) va fi afișată pe site-ul 
Consiliului Județean Giurgiu  prin instituirea unui sistem de comunicare a 
rezultatelor pseudonimizat  care să permită documentarea etapelor de desfășurare a 
concursurilor. 

Pentru candidații selectați, va transmite o informare separată privitoare la 
prelucrarea datelor cu caracter personal ce va cuprinde prelucrările de date 
suplimentare necesare atât la înregistrarea ca angajați cât și pe parcursul derulării 
contractului de munca. 

CE CATEGORII DE INFORMAȚII  COLECTĂM  DESPRE 
DUMNEAVOASTRĂ 

În funcție de postul scos la concurs Consiliul Județean Giurgiu, poate să 
colecteze și să prelucreze date cu caracter personal din următoarele categorii: 

    Identificare (nume și prenume, CNP, serie si număr carte de identitate/pașaport, 

    semnătura șamd); 

    Contact (adresă, telefon, email șamd); 

    Informatii demografice (data nașterii, locul nașterii, țara șamd); 

    Familie (stare civilă, nume și prenume parinti, CNP mama/tata, nume și 
prenume soţ/soţie 

    Informaţii profesionale (profesie, loc muncă, calificări șamd); 

    Educaţie (liceu, diplomă, facultate, specializare șamd); 

    Informaţii privind sănătatea (stare sănătate, dizabilităţi șamd); 

    Cazier judiciar 

     Pentru înscrierea la unul din concursurile organizate de către Consiliul 
Județean Giurgiu, pentru ocuparea posturilor vacante sunteţi obligat(ă) să furnizaţi 
aceste date cu caracter personal, refuzul furnizării acestor date nepermiţând 
îndeplinirea condiţiilor legale de prezentare la concurs și acordarea avizului de 
către Consiliul Județean Giurgiu. 



 

 
 

Consiliul Județean Giurgiu se obligă să rectifice, să actualizeze, să şteargă 
sau să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este 
conformă cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 
a acestor date. 

La nivelul Consiliului Județean Giurgiu a fost numit responsabilul cu 
protecția datelor personale conform Dispoziției Președintelui  nr. 317 din 19 iulie 
2018 
Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecția datelor (DPO): 
Nume și prenume: MOISE ANDREEA MĂDĂLINA; 
Adresă e-mail: dpo.cjgiurgiu@gmail.com 

Responsabilul pentru Protecția Datelor poate fi contactat daca există 
nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, prin 
transmiterea unei cereri pe e-mail: dpo.cjgiurgiu@gmail.com  sau prin transmiterea 
unei solicitări la sediul nostru din str. București, nr. 10, Giurgiu  

Informațiile complete privind prelucrarea datelor personale și drepturile 
detaliate de care beneficiați, le vei putea găsi pe site-ul nostru, la adresa 
www.cjgiurgiu.ro , secțiunea Protecția datelor cu caracter personal. 
 

 
            
RESPONSABIL CU PROTECȚIA DATELOR                 
Andreea Mădălina Moise                                                                                      
 


