DECLARAŢIE
În scopul impiedicării răspândirii virusului gripat COVID-19, pentru protejarea sănătăţii persoanelor cu care
interacționați în incinta Primăriei Comunei Livezeni, vă solicităm să răspundeți, pe propria răspundere
cunoscând dispozițiite art. 326 Cod Penal, la următoarele intrebări:
1. În ultimele două săptămâni, aţi revenit din călătorii efectuate în Italia, Iran, China, Coreea de Sud, sau alte
țări afectate de epidemie din Lista zonelor de risc legate de răspândirea infecțiitor respiratorii generate de
COVID-19, actualizată periodic pe baza informărilor transmise de către Ministerul Sănătăţii, Departamentul
pentru Situaţii de Urgenţă, alte instituţii și autorităţi publice.
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2. Aţi interacţionat în ultimete două săptămâni cu persoane suspecte/infectate cu virusul COVID 19?
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Am luat la cunoştinţă că, potrivit art. 326 Cod Penal, constituie infracțiunea de fals în declarații şi se pedepseşte
cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă, declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei
persoane dintre cele prevăzute în art. 175 Cod Penal sau unei unități în care aceasta îşi desfăşoară activitatea în
vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declarația făcută serveşte la producerea acelei consecinţe.
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Datele cu caracter personal înscrise în prezentul document depus se înregistrează și se prelucrează cu
respectarea prevederilor legale referitoare la protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulație a acestor date. Prezenta secțiune reprezintă informare cu privire la
dispozițiile legale referitoare la pretucrarea datetor cu caracter personal ale persoanelor şi sunt de acord ca
datele cu caracter personal să fie prelucrate. Potrivit art. 4 punctut 2. din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al
Parlamentutut European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), publicat în Jurnalul Oficial nr. 1191/04.05.2016, prin
"prelucrare" se înțelege orice operațiune sau set de operaţiuni 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, ştergerea sau distrugerea.

