
Application form, Costin Murgescu Contest 2020

Given name(s) 

Family name 

Citizenship 

Date of birth 

National ID or passport no 

Issued by 

University of enrolment 

Name of the program 

Degree 

Year of study 

Name of current employer 

E-mail

Phone number 

Name of the essay 

I hereby declare that the proposed essay is my genuine work and it does not copy in any form the research of other 
authors and that this is the first time I submit this essay to this competition. 

Date:.....  Signature:...... 

In order to complete this application, a scan of your piece of identification and a scan of a document proving your enrolment with a university are 
required. Please send this filled application form together with the abstract of the article you are intending to submit at the address 
costinmurgescucontest@fgdb.ro.  

Prin semnarea prezentului formular, în mod liber, declar că înțeleg și că sunt de acord ca datele cu caracter personal puse la dispoziția FGDB să fie 
prelucrate de către acesta, în scopul participării la concursul ”Costin Murgescu”. Pentru mai multe informații privind temeiurile și modul de prelucrare 
a datelor cu caracter personal, cât și drepturile pe care le aveți, accesați  http://www.fgdb.ro/assets/resurse/Date-cu-caracter-personal.pdf 

mailto:costinmurgescucontest@fgdb.ro
http://www.fgdb.ro/assets/resurse/Date-cu-caracter-personal.pdf


1 

Informare 
privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

a candidaților care participă la concursul ”Costin Murgescu” organizat de către 
FGDB 

1. Informații generale

Potrivit Regulamentului (UE) 679/2016 Fondul de garantare a depozitelor bancare (denumit 
FGDB), cu sediul în București, Str. Negru Vodă nr. 3, este operator de date cu caracter 
personal.  

Când spunem „GDPR” ne referim la Regulamentul (UE) 679/2016 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. 

Prezenta Informare explică modul în care FGDB, în calitate de operator de date cu caracter 
personal, prelucrează și asigură confidențialitatea datelor personale pe care ni le oferiți prin 
transmiterea electronic la adresa CostinMurgescuContest@fgdb.ro a documentelor necesare 
înscrierii la Concursul ”Costin Murgescu”, precum și drepturile dvs. privind această 
procesare în conformitate cu cerințele impuse prin GDPR și legislatia locala în vigoare. 

Definiții: 

„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată 
sau identificabilă („persoana vizată”); 

“persoană fizică identificabilă” este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, 
în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de 
identificare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii 
identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

”prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu 
caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea 
de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, 
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin 
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau 
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

La nivelul FGDB a fost desemnată o persoană responsabilă cu protecția datelor (DPO), care 
poate fi contactată la adresa de e-mail: dpo@fgdb.ro, pentru orice întrebări sau nelămuriri 
cu privire la: (i) prelucrarea datelor cu caracter personal, (ii) drepturile legale în legătură cu 
datele  pe care le deține FGDB, (iii) modul în care sunt abordate aspectele legate de 
confidențialitate. 

mailto:dpo@fgdb.ro
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2. Persoane vizate

În contextul prezentei informări, persoanele vizate sunt participanții la concursul ”Costin 
Murgescu” organizat de către FGDB. 

3. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal

FGDB prelucrează  datele cu caracter personal ale candidaţilor la concurs, în scopul 
desemnării câștigătorului 

În acest scop, colectăm următoarele date cu caracter personal transmise pe adresa de e-
mail CostinMurgescuContest@fgdb.ro : 

Nume și prenume, semnătura candidaților, poza, adresa de domiciliu și de reședință, sex, 
număr de telefon, data și locul nașterii, adresă de e-mail, naționalitatea, cartea de identitate 
sau pașaportul, studii, Unitate Organizațională (Facultate, Specializare), Adresa IP a cererii 
primate, eseul și consimțământul acordat potrivit Anexei nr. 1 din prezenta Informare. 

Destinatarii datelor personale 

În vederea evaluării eseului și desemnării canditatului câștigător datele și informațiile 
transmise vor fi procesate de către membrii comisiilor care pot fi formate din reprezentanți 
ai FGDB, cât și reprezentanți ai mediului academic și de cercetare.  

Totodată, în vederea examinării împotriva plagiatului, datele și informațiile transmise vor fi 
procesate și de către platforma antiplagiat cu care Fondul colaboreaza. 

În cazul candidatului declarat câștigător datele colectate vor fi păstrate până la retragerea 
consimțământului. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării 
efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

Retragerea consimțământului se poate realiza în orice moment printr-o cerere expresă 
transmisă pe adresa de e-mail dpo@fgdb.ro și /sau înscris la adresa de corespondență a 
FGDB, strada Negru Vodă nr. 3, Corp A3, etaj 2, sector 3, București, cod poștal 03077  

4. Securizarea datelor

Transmiterea documentelor necesare înscrierii la concursul ”Costin Murgescu” organizate 
de către FGDB se face pe e-mail. 

Stocarea documentelor se face pe un spațiu de stocare dedicat la care au acces exclusiv 
persoanele implicate în desfășurarea concursului ”Costin Murgescu”.  

Persoanele implicate în organizarea și desfășurarea concursului ”Costin Murgescu” sunt 
instruite în mod corespunzător în domeniul protecției datelor cu caracter personal și înțeleg 
riscul compromiterii acestora. 

5. Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare a acestora le puteți afla aici

mailto:dpo@fgdb.ro
http://www.fgdb.ro/noutati/date-cu-caracter-personal
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Anexa nr. 1 

Acord 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal al participanților la concursul 
”Costin Murgescu” 

de către Fondul de garantare a depozitelor bancare 

Subsemnatul(a)________________________________,CNP ___________________, 

data nașterii ___________________, masterand/doctorand, înscris în cadrul 

Universității)_________________________________,  în calitate de participant la 

concursul ”Costin Murgescu” organizat de către Fondul de garantare a depozitelor 

bancare(FGDB), declar că am fost informat(ă) cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și la categoriile de date care urmează să fie colectate și prelucrate în cadrul FGDB 

și 

 sunt de acord  nu sunt de acord 

ca datele mele cu caracter personal, să fie prelucrate în conformitate cu prevederile 

Regulamentului general privind protecția datelor nr.679/2016 (GDPR), în termenii și condițiile 

enunțate în Anexa ce face parte integrantă din prezentul Acord. 

De asemenea, prin prezenta îmi exprim  acordul /  dezacordul pentru publicarea de date cu 

caracter personal, inclusiv publicarea de imagini1 ale subsemnatului/ei, pentru a evidenția 

principalele momente ale activității FGDB prin intermediul următoarelor mijloace media: 

 Internet - pe site – ul: www.fgdb.ro (acces public)2;

 sunt de acord  nu sunt de acord 

1 Prin imagini înțelegem fotografia efectuată în mod individual sau colectiv 
2 Publicare pe internet: În cazul publicării pe internet datele personale (inclusiv fotografiile) pot fi accesate în întreaga 
lume și stocate. Datele pot fi accesate și prin intermediul așa-numitelor motoare de căutare. În acest proces nu se poate 
exclude niciodată situația în care alte persoane sau companii corelează datele cu alte date personale disponibile pe 
internet și modifică datele sau le utilizează în alte scopuri. 

http://www.fgdb.ro/
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 Raportul anual al FGDB;

 sunt de acord  nu sunt de acord 

Drepturile asupra fotografiilor nu sunt remunerate și includ și dreptul la prelucrare, în măsura 

în care prelucrarea nu denaturează scopul declarat.  

În cazul candidatului declarat câștigător datele colectate vor fi păstrate până la retragerea 
consimțământului. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării 
efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

Retragerea consimțământului se poate realiza în orice moment printr-o cerere expresă 
transmisă pe adresa de e-mail dpo@fgdb.ro și /sau înscris la adresa de corespondență a 
FGDB, strada Negru Vodă nr. 3, Corp A3, etaj 2, sector 3, București, cod poștal 030774. 

Data Semnătura 

mailto:dpo@fgdb.ro
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