Anexa nr. 1 la Cererea pentru participare la CONCURSUL
de selectare a beneficiarilor Bursei de merit
EASY CREDIT SCHOLARSHIP.

CONSIMȚĂMÂNTUL
LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/a, __________________________________,
1.

Data nașterii: __________________________

2.

Datele conform buletinului de identitate:
seria: _________ numărul: ______________________,
data eliberării: ____.____.______, organul emitent: ____________________________ ,
codul personal: _______________________________________.

3.

Viza de reședință: ________________________________________________________.
Acționând din propria dorință, și în interes personal, dau acordul Î.C.S. “Easy Credit”
S.R.L. pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.

4.

Scopul prelucrării:
 Formarea dosarului de participare la concurs al candidatului Facultății de Drept din
cadrul USM la selectarea beneficiarilor Bursei de merit EASY CREDIT
SCHOLARSHIP.
Datele cu caracter personal, la prelucrarea cărora dau acordul includ:
 numele, prenumele
 numărul personal de identificare
de stat (IDNP)
 data nașterii și domiciliul
 informații cu privire la studii
 telefoanele de contact
 datele privind situația familială (la
cererea solicitantului)
 datele pentru transferul pe contul
bancar a plăților de bursă și a altor
sume, după caz

 după caz, alte date necesare
îndeplinirii scopului menționat,
conform legislației în vigoare
 domeniul de activitate al părinților
 venitul mediu în familie
 locul meu de muncă, inclusiv
neoficial
 venitul meu mediu
 alte burse
 programe de voluntariat

5.

Acord consimțământul meu pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin toate
metodele răspândite, colectarea, sistematizarea, acumularea, păstrarea, actualizarea
(reînnoirea, modificarea), utilizarea, transmiterea (într-un cerc restrâns de persoane, în
conformitate cu legislația RM în vigoare), depersonalizarea, blocarea, distrugerea cu sau
fără utilizarea mijloacelor de automatizare.

6.

Acord consimțământul meu asupra accesibilității următoarelor date cu caracter personal
care pot fi publice în orice combinație între sine: Nume, prenume, gen, data nașterii, date
cu privire la studii, perioada de studii, datele cu privire la instruire și perfecționare, date cu
privire la acordarea burselor de merit și premieri.

7.

Ofer Î.C.S. “Easy Credit” S.R.L. dreptul să utilizeze datele cu caracter personal
menționate prin toate metodele conform legislației în vigoare în prelucrarea, efectuarea
operațiunilor, cât și transmiterea lor la un cerc restrâns de persoane prin metode de plasare
a lor în surse publice, inclusiv pe pagina web: www.ecredit.md.

8.

Prezentul Consimțământ intră în vigoare din momentul prezentării datelor cu caracter
personal și sunt valabile pentru o perioadă nedeterminată de timp, până la revocarea de
către mine, prin acord cu procedura stabilită.

9.

Sunt cunoscut/ă, că revizuirea prezentului Consimțământ poate fi efectuat în orice
moment, prin adresarea la Î.C.S. “Easy Credit” S.R.L., a unei cereri scrise contrasemnate
de către mine sau de un reprezentant legal expediată prin scrisoare recomandată cu
confirmarea de primire a unui reprezentat Î.C.S. “Easy Credit” S.R.L., contra semnătură.

10. Sunt conștient de faptul, că în cazul retragerii consimțământului de către mine prelucrarea
ulterioară a datelor cu caracter personal va continua în scopul îndeplinirii condițiilor
REGULAMENTULUI privind selectarea beneficiarilor bursei de merit EASY CREDIT
SCHOLARSHIP în conformitate cu Codul Muncii al RM și Codul Fiscal al RM.
11. Sunt conștient de faptul că pentru încetarea completă a prelucrării datelor cu caracter
personal de către Î.C.S. “Easy Credit” S.R.L., în cazul angajării mele ulterioare la Î.C.S.
“Easy Credit” S.R.L. trebuie să fie reziliat Contractul individual de muncă, după care
datele vor fi stocate timp de 75 ani conform legii nr. 880 privind Fondul Arhivistic al
Republicii Moldova.

Semnătura:
_____________

__________________________________________
(nume, prenume complet cu litere)

___.___._____
(data semnării)

