UNIVERSITATEA MARITIMĂ
DIN CONSTANŢA

COD: UMC_PD_01_F8

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) ______________________________, student(ă) al Facultăţii
de

_________________________________________________,

Specializarea

__________________________________, în anul ____, grupa _______, media ________,
număr de credite ______, CNP________________________, BI/CI seria____, nr.
_____________,

nr.

matricol______________,

domiciliat

în

____________________________ ___________________________,sub sancţiunea Codului
penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele : nu am obţinut în
perioada iulie-septembrie 20______ venituri din categoria celor enumerate la Art.14 (1) alin.
1 din OMEN 3392 /2017, cu exceptia celor declarate şi nu am cunoştinţă că părinţii mei au
obţinut alte venituri decât cele declarate.
Notă : Codul Penal prevede la art.326 următoarele : „ Declaraţia necorespunzătoare
adevărului, făcută unui organ sau unei instituţii de stat, ori unei alte unităţi dintre cele la care
se referă art. 145, în vederea producerii unei consecinţe juridice, pentru sine sau pentru altul,
atunci când, potrivit legii ori împrejurărilor, declaraţia făcută serveşte pentru producerea
acelei consecinţe, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă „.
Sunt de acord ca datele cu caracter personal conţinute de această Declaraţie să fie prelucrate de
Universitatea Maritimă din Constanţa în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor, cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Am luat la cunoştinţă de faptul că în
baza RegulamentuluiI (UE) 2016/679 am dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie asupra acestor date
personale, formulând o cerere scrisă, datată şi semnată.
Am înţeles că pentru mai multe detalii şi informaţii pot contacta Responsabilul cu protecţia datelor cu
caracter personal, direct sau la adresa dpo@cmu-edu.eu. sau pot fi accesate paginile de internet ale
Universităţii: https://cmu-edu.eu/dpo/ https://cmu-edu.eu/admitere - „Notă de informare privind prelucrarea
datelor cu caracter personal” sau ale Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal. Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Romania, email: anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, Fax: +40-241-617260, Tel: +40-241-664740, Web:
http://www.dataprotection.ro.

Semnătura,
Data:________________

DATA APLICĂRII: 16.04.2019

_________________________
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