
Alocația de stat pentru copii 

      DECLARAȚIE 

-  

 

 

         Subsemnatul /Subsemnata __________________________________________născut(ă) în 

localitatea _____________________________ la data de ________________________, fiul/fiica lui 

____________________________ şi a _______________________________, cu domiciliul în 

localitatea _________________________, strada __________________________________________ 

nr.__________, blocul_______,scara_______, etajul______, apartamentul ________, 

judeţul/sectorul___________________, legitimat cu: CI/BI seria_______nr. _______________________, 

 CNP: ________________________________________,  

 

     Am luat la cunoștință că atât alocația de stat cât și indemnizația pentru creșterea copiilor, beneficii 

de asistență socială, pot fi solicitate printr-o singură cerere. Astfel, dacă îndeplinesc condițiile pentru a 

beneficia de ambele drepturi, pot depune un singur dosar cu  o singură cerere și actele care să ateste 

condițiile de eligibilitate pentru ambele drepturi, ținând cont de termenele de depunere pentru fiecare, 

respectiv: cel mult 12 luni de la nașterea copilului, pentru a primi retroactiv – pentru alocația de stat 

sau 60 zile lucrătoare de la data nașterii copilului sau de la terminarea concediului de maternitate, 

după caz, -  pentru indemnizația creștere copil. 

         

      Am luat la cunoștință că informațiile din cererea depusă și din actele anexate la aceasta, vor fi 

prelucrate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului  Sector 1 și de către   Agenția 

Pentru Plăți și Inspecție Socială București, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date. 

      Declar că am fost informat că datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopul şi pentru 

îndeplinirea atribuţiilor legale ale celor două instituții menționate anterior, fiind posibilă comunicarea 

acestor date către autorități publice, operatori, terți sau împuterniciți sau altor categorii de destinatari. 

Mi-au fost aduse la cunoștință următoarele drepturi: 

 

      Dreptul de acces  înseamnă   dreptul de a obține o confirmare din partea  D.G.A.S.P.C . Sector 1  că 

prelucrează sau nu datele cu caracter personal  și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la 

informații privind modalitatea în care sunt prelucrate datele. 

      Dreptul la portabilitatea datelor se referă la dreptul de a primi datele personale într-un format 

structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date să fie transmise 

direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 

       Dreptul la opoziție vizează dreptul de opoziție la prelucrarea datelor personale atunci când 

prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public sau  când are în 

vedere un interes legitim al operatorului.  
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       Dreptul la rectificare se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter 

personal inexacte. 

       Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") înseamnă dreptul de a solicita  stergerea 

datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică  unul dintre următoarele 

motive: acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau 

prelucrate; se retrage consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; există 

opoziție la prelucrare și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal au fost 

prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligatii legale; datele 

cu caracter personal au fost colectate in legatura cu oferirea de servicii ale societatii informationale. 

       Dreptul la restricționarea prelucrării poate fi exercitat în cazul în care persoana contesta 

exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea este 

ilegala, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea; în 

cazul în care Furnizorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 

persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; în cazul în care 

persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale 

operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective. 

 

       Datele care vor fi prelucrate sunt următoarele: 

Nume, prenume,  CNP, cartea de identitate, adresă,ale ambilor părinți 

 Număr telefon, cont bancar(dacă este cazul)  ale persoanei solicitante ;  

Nume, prenume și CNP copil. 

        Actul normativ care stă la bază fiind Legea nr.61/1993 privind alocația de stat pentru copii, cu 

modificările și completările ulterioare, termenul de prelucrare a datelor cu caracter personal este perioada 

necesară îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, respectiv acordarea dreptului.  

 

        Prelucrarea datelor se va face pe durata contractului sau pe durata prestării serviciilor. 

Ulterior datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru realizarea scopurilor 

menționate mai sus și/sau perioada de timp prevăzută de dispozițiile legale în vigoare, respectiv 

între 1 și 50 de ani. 

 

 

 

Am luat la cunoștință că am obligația de a actualiza datele cu caracter personal în termen de 5 

zile de la data modificării. 

 

 

 

 

 

  
Data                                                                         Semnătura 
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