ANUNȚ
Având în vedere dispozițiile 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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor) și solicitările unor candidați

înscriși la concursul pentru dobândirea calității de notar stagiar, ce se va
organiza în ziua de 21 ianuarie 2022, vă aducem la cunoștință că puteți
depune cereri de alocare a algoritmilor de anonimizare a datelor
dumneavoastră cu caracter personal.
Cererile (conform modelului anexat) se transmit pe adresa de e-mail a
Institutului Notarial Român (admitere@inr.ro) până la finalul perioadei de
depunere a dosarului de înscriere la acest concurs, respectiv 22 decembrie
2021, ora 16:00. Orice solicitare intrată pe adresa de e-mail a INR,
ulterioară orei 16:00 nu va mai fi luată în considerare.
Codurile de anonimizare se vor transmite la adresele de e-mail
menționate în cererea completată de dvs. Totodată, vă rugăm să verificați și
e-mail-ul în folderul de spam/junk.
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Cerere pentru anonimizarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul(a)

______________________________________,

posesor/posesoare a C.I. seria _________, nr.__________, având CNP
________________________, în calitate de candidat la concursul pentru
dobândirea calității de notar stagiar ce se va organiza în ziua de 21 ianuarie
2022,

cunoscând

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 și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor), vă rog să îmi alocați un
algoritm de anonimizare a datelor cu caracter personal.
Solicit transmiterea acestui algoritm la următoarea adresă de e-mail:
______________________________________________.
Tel. de contact: _________________.

Semnătura
_____________

Data
___________
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