AGENȚIA DE CREDITE ȘI
BURSE DE STUDII
DECIZIE NR. 23 / 14.07.2020
În baza H.G. nr. 1402/2009 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției
de Credite și Burse de Studii, cu modificările ulterioare;
În baza O.M.E.N.C.Ș. nr. 5568/2016 pentru aprobarea Regulamentului privind
organizarea și funcționarea A.C.B.S.
În baza Regulamentului nr. 679/2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal;
În baza Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 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), cu modificările și completările ulterioare;
În baza O.U.G. nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul
administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu
modificările și completările ulterioare;
În baza Legii nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005
privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru
protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație
a acestor date;
Directorul Agenției de Credite și Burse de Studii
emite prezenta decizie:
Art. 1. Se aprobă modelele declaraților privind consimțământul pentru prelucrarea
datelor, folosite de Agenția de Credite și Burse de Studii pentru asigurarea bunei funcționări,
prevăzute în anexe le 1-5 la prezenta.
Art. 2. Toate modelele prevăzute în prezenta decizie se publică pe site-ul
www.roburse.ro.
Art. 3. La data intrării în vigoare a prezentei decizii, se abrogă prevederile privind
consimțământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în deciziile nr. 43/2016, 19/2016,
20/2018 și 21/2018.
Art. 4. Prezenta decizie va fi dusă la îndeplinire de personalul Agenției de Credite și
Burse de Studii.
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