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CONSILIUL LOCAL GALAȚI
DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI GALAȚI

Tel: +40 236 307.740A40 236 307.741
Email;cdssgalati@gm ail.com

Declarație /
privind prelucrarea datelor cu caracter personal /

Subsemnatul/a (Nume/Prenume)____________________________________________,cu domiciliul în localitatea _________________________.______,

seutor/județ______'________, str._____________________________ nr.______, bloc________, scara  ____ap._____, etaj____, posesor al BI/C1 seria _________,

nr,___________, CNP________________________, nr. de telefon _______, adresa de email: ________________Ț_____________, în calitate de

solicitant/ben efîciar al serviciilor sociale acordate de Direcția de Asistență. Socială a Municipiului Galați,

Declar că am luat cunoștință că datele mele cu caracter personal (nume, prenume, adresa de domicilfu/reședință, cod numeric personal, data și locul nașterii,

sexul, serie și număr act de identitate, numărul de cont și denumirea băncii, număr de telefon, adresa de e-mail, imagine, semnătură, date privind bunurile și

veniturile personale și  ale celorlalți membri de familie,  date medicale,  date privind situația personală și  familială,  pregătirea profesională, cazierul judiciar,

cetățenia, starea civilă, numele și prenumele membrilor de familie, precum și datele de contact ale acestora) vor fi prelucrate de către Direcția de Asistență Socială

a Municipiului Galați, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 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, aplicabil din data de 25.05.2018 și

de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind ProtecțiaDatelorZRGPD) și îmi exprim acordul cu privire la această prelucrare.

Am luat cunoștință că activitatea curentă este realizată în conformitate cu:

- Legea nr. 292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- OG nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 116/2001 privind prevenirea si combaterea marginalizării sociale, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

-Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr, 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările si completările

ulterioare;

- Legea nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

- Legea nr. 34/1998 privind acordarea unor subvenții asociațiilor si fundațiilor române cu personalitate juridică, care înființează si administrează uniiăti de

asistentă socială, cu modificările și completările ulterioare;

- Legea nr. 226 din 16 septembrie 2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie socială pentru consumatorul vulnerabil de energie; 

- H G  nr.  1073/2021  pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 226/2021 privind stabilirea măsurilor de protecţie

socială pentru consumatorul vulnerabil de energie; 

- OUG nr. 111/2010 privind concediul si indemnizația tunară pentru creșterea copiilor, cu modificările și completările ulterioare;

- HG nr, 1488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă elevilor încadrai Programului național de

protecție socială- "Bani de liceu", cu modificările și completările ulterioare; :

- HCL nr.148/22.03.2018 privind înființarea Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați;

-    HCL nr. 163/2011 privind aprobarea categoriilor de persoane și condițiile de acordare a ajutoarelor de urgență și a unor prestații financiare excepționale;

-     HCL nr.  328/2018 privind acordarea unui ajutor financiar din bugetul local pentru achiziționarea unui sistem de încălzire și apă caldă alternativ

sistemului centralizai de termofîcare și aprobarea condițiilor de acordare a ajutorului financiar; 

-    HCL 137/20121 privind acordarea unui stimulent financiar pentru copiii nou-născuţi  
- HCL nr.  560/2018 privind aprobarea ajutorului de urgență constând în lemne de foc pentru sezonul rece 2018 - 2019, în principal,  în vederea: -

înregistrării persoanei solicitante de beneficii de asistență socială și/sau servicii sociale;

- efectuării anchetelor sociale;

- acordării/plățil serviciilor sociale și/sau a beneficiilor de asistență socială;

- dezvoltării și diversificării serviciilor sociale;

- realizării analizelor statistice;

- organizării de evenimente pentru promovarea proiectelor/activităților Direcției de Asistență Socială aMunicipiului Galați, precum și, după caz,

alte servicii acordate în condițiile legii.

Având în vedere cele menționate, am luat la cunoștință că: :

1. Direcția de  Asistență  Socială  a  Municipiului Galați  colectează și  prelucrează doar date cu caracter personal strict/necesare pentru realizarea

scopurilor menționate, obținute din surse oficiale, prin protocoale de colaborare sau prin efectul legii, în conformitate cu legislația în vigoare precum și date

furnizate de persoanele care se adresează Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați nu poate asigura

exactitatea datelor obținute din sursele sus menționate, cu excepția celor colectate de către personalul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați. Direcția

de Asistență Socială a Municipiului Galați va lua toate măsurile necesare rectificării datelor pentru a asigura exactitatea și integritatea acestora._______________

2. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale, Direcția de Asistență. Socială a Municipiului Galați poate transmite datele cu caracter personal, în scopul
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prelucrării acestora, către autoritățile competente sau alte entități, în scopul îndeplinirii unor interese legitime, iar datele nu vor fi transferate către o altă companie
(societate de marketing și publicitate).

3. Datele  pot fi  transmise  entităților  san partenerilor din România și  din statele  membre  ale Uniunii  Europene și  din afara acesteia,  în vederea

optimizării serviciilor oferite, derulării oricăror raporturi juridice între Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați și  entitățile menționate mai sus, în

scopul îndeplinirii obligațiilor legale sau realizării intereselor legitime ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Galați.

4. Datele cu caracter personal prelucrate sunt, după caz:

a) date simple: nume, prenume, adresa de domiciliu/reședință, cod numeric personal, data și locul nașterii, sexul, serie și număr act de identitate, numărul

de cont și denumirea băncii, număr de telefon, adresa de e-mail, imagine, semnătură, date privind bunurile personale și ale celorlalți membri de familie, date

privind situația personală și familială, pregătirea profesională, cetățenia, starea civilă, numele și prenumele membrilor de familie, precum și datele de contact ale

acestora;

b) date financiare: date privind veniturile personale și ale familiei;

c) date despre comportament: înregistrări CCTV, evaluarea performanțelor,

d) date speciale: date medicale, date despre condamnări (cazierul judiciar).

5. Pot exercita drepturile prevăzute de RGPD nr. 679/2016, precum:

a) dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu datele cu caracter personal;

b) dreptul de acces (la informații precum: scopul prelucrării; categoriile de date cu caracter personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari

cărora datele cu caracter personal le-an fost san urmează să le fie divulgate; perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal, în

măsura în care acest lucru este posibil; criteriile utilizate pentru a determina această perioadă, în cazul în care datele cu caracter personal tiu sunt colectate de la

persoana Yizată, informații privind-sursa acestora; existența, unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și informații pertinente

privind logica utilizată și privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări);

c) dreptul de a solicita operatorului rectificarea datelor inexacte, ștergerea ("dreptul de a fi uitat") sau restricționarea prelucrării datelor cu caracter

personal (în situația când contest exactitatea datelor, când prelucrarea este ilegală și mă opun ștergerii datelor, când operatorul nu mai are nevoie de datele cu

caracter personal în scopul prelucrării și le solicit pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță),

d) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de Naționale de Supraveghere;

e) dreptul la anonimizare;

f) dreptul Ia opoziție;

g) dreptul de a primi datele cu caracter personal șl de a le transmite unui alt operator ("dreptul la portabilitate”);

h.) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv p8 prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de

prelucrare este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract în care sunt parte, sau atonei când prelucrarea datelor cu caracter personal este autorizată

prin dreptul Uniunii sau dreptul intem sau când mi-am exprimat acordul cu privire la o astfel de prelucrare, precum Și

1) dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice moment, în situația în care se prelucrează date în temeiul consimțământului expres (art 6 alin, 1 lit a din

RGPD UE’679/2016, precum și în situația în care se prelucrează date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea

religioasă sau convingerile filozofice sau apartenența la sindicate și prelucrarea de date genetice, date biometrice pentru identificarea unică a persoanei, date

privind sănătatea sau viața ori orientarea sexuală, când prelucrarea se realizează în baza consimțământului explicit

6. Am dreptul de a adresa, în formă scrisă, datată, semnată și înregistrată la Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați, orice

solicitare de clarificări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal, la sediul instituției sau transmisă la adresa de e-mail........................ .....................

ori prin fax:...................................................  ........................

7. Direcția de Asistență Socială a Municipiului Galați este obligată să comunice persoanei vizate măsurile luate, precum și, dacă este cazul, numele

terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată, în termen de 30 zile de la data primirii cererii.

          Prin prezenta declar că sunt de acord sa-mi fie verificate veniturile declarate/realizate, precumși toate bunrile mobile și imobile în sistemul informatic

PATRIMVEN și LOCALTAX, pentru a putea beneficia de ajutor social și/sau alocația de susținere a familiei și/sau ajutorul și suplimentul pentru încălzirea

locuinței.

Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele cu caracter personal, în scopurile și temeiurile declarate de către Direcția de Asistență Socială a Municipiului

Galați, în vederea îndeplinirii obligațiilor sale legale, în caz contrar, instituția, neputând acorda serviciile prevăzute de lege.

Acest document conține 2 (două) pagini și a fost întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Data: • întocmit
Nume și prenume:
Semnătura:


