
                                                                                                         

Bușteni, str. Paltinului nr. 16, jud. Prahova 
Tel. 0244-321.034; fax 0244-320.867 0344-880.190; 
e-mail: officebusteni@cppi.ro, cppibusteni@yahoo.com  
website: www.cppibusteni.weebly.com      

București, Bd. Timișoara nr. 6, sector 6, 
Tel./fax 021-413.06.04; 021- 413.97.55; 
e-mail: office@cppi.ro  
website: www.cppibusteni.weebly.com  

1 

MINISTERUL ECONOMIEI 
CENTRUL DE PREGĂTIRE  
PENTRU PERSONALUL DIN INDUSTRIE 
 

  

 

DECLARAȚIE DE CONSIMŢĂMÂNT  

 

Sunt de acord ca C.P.P.I. Bușteni (o unitate aflată în subordinea Ministerului Economiei, conform H.G. nr. 

27/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Economiei, cu finanțare din venituri proprii, cu 

sediul în orașul Bușteni, str. Paltinului nr. 16, iar în structura sa organizatorică funcționează și Sucursala 

București, care își desfășoară activitatea în București, Bd. Timișoara nr. 6, sector 6 România) să 

proceseze datele mele personale introduse în formularele de înregistrare.  

Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea 

datelor menționate mai jos sunt voluntare.  

Acest consimțământ poate fi revocat la cerere în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare.  

(Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizării 

datelor înainte de retragerea consimțământului. Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost 

revocat, datele personale nu vor fi utilizate. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație 

de consimțământ sau de protecția datelor în general vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul nostru 

pentru protecția datelor, DPO,  la adresa de e-mail officebusteni@cppi.ro - C.P.P.I. Bușteni, 

office@cppi.ro – Sucursala București) 

Nume organizație (firmă, instituție, etc) -  a se completa cu majuscule:  

_____________________________________________________________________________________  

Nume și prenume - a se completa cu majuscule: ______________________________________________  

Scopul procesării datelor personale: cursuri _________; compensare datorii și creanțe _________; 

închirieri săli de clasă/conferințe _________; cazare ________; servirea mesei ________ (pentru DA se 

bifează cu X și pentru NU se trage linie --- ). 

Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale 

prin canalele de mai sus, în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.  

Data completării: __________________________ Locul completării _____________________________ 

Semnătură beneficiar al serviciilor specifice CPPI _____________________________________________ 
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