MODEL DE CONSIMȚĂMÂNT DAT I.S.C.

Către
Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C.
Domnule Inspector general,

Subsemnatul/a, (numele de familie) .........................................................
(prenumele)................................................................................................
.....,
(numele
anterior)
.............................................,fiul/fiica
lui........................................... şi al/a ......................................, născut(ă) în
anul
..............,
luna
.............................,
ziua............
în......................................, judeţul (sectorul)......................................, cu
domiciliul
în
........................................,
judeţul
(sectorul)...............,
str........................................ nr............, bl............., ap..........., legitimat în
baza
actului
de
identitate
seria
...........
nr.
.........................
.............................................,CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
în temeiul legislaţiei în vigoare, consimt ca Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C.
să solicite organelor abilitate extrasul de pe cazierul judiciar cu scopul de a participa la
concursul organizat la Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C.
Luând în considerare cele de mai sus, înţeleg că prelucrarea datelor cu caracter
personal se realizează cu respectarea Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare şi că pot reveni oricând asupra consimţământului
acordat prin prezenta, beneficiind de toate drepturile care decurg din actul normativ
anterior menţionat.
Consimţământul este valabil până la exercitarea dreptului de opoziţe. Acest drept
poate fi exercitat printr-o cerere datată, semnată şi depusă sau transmisă în format de
hârtie la adresa: Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C., Str. C.F. Robescu nr. 23,
Sector 3, cod poştal 030217, Bucureşti sau în format electronic, la adresa de
e-mail : isc@isc.gov.ro.

Data: …………………………………………….

Nume, prenume:……………………………………..
…………………………….
Semnătura

MODEL DE REVENIRE ASUPRA CONSIMȚĂMÂNTULUI DAT
Către
Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C.
Domnule Inspector general,

Subsemnatul/a, (numele de familie) .........................................................
(prenumele)................................................................................................
.....,
(numele
anterior)
.............................................,fiul/fiica
lui........................................... şi al/a ......................................, născut(ă) în
anul
..............,
luna
.............................,
ziua............
în......................................, judeţul (sectorul)......................................, cu
domiciliul
în
........................................,
judeţul
(sectorul)...............,
str........................................ nr............, bl............., ap..........., legitimat în
baza
actului
de
identitate
seria
...........
nr.
.........................
.............................................,CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2016
privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale şi
pentru modificarea şi completarea unor acte normative,
revoc consimţământul exprimat în vederea abilitării Inspectoratului de Stat în Construcții
– I.S.C. de a solicita extrasul de pe cazierul judiciar de la autorităţile competente cu
scopul cu scopul de a participa la concursul organizat la instituţia anterior menţionată.
Luând în considerare cele de mai sus, înţeleg că prin prezenta revenire asupra
consimţământului beneficiez de toate drepturile care decurg din actul normativ anterior
menţionat.

Data: …………………………………………….

Nume, prenume:……………………………………..
…………………………….
Semnătura

