ALEGERI LOCALE 2016

Primăria Sectorului 3 prin Biroul Evidenţă Electorală anunţă că, în
conformitate cu prevederile legilor nr. 208/2015 art. 84 alin 16 şi nr. 115/2015 art.
121 alin 1, precum şi în baza Hotărârii Autorităţii Electorale Permanente nr.
9/2015, se fac înscrieri pentru operatori de calculator în cadrul birourilor electorale
ale secţiilor de votare. Persoanele interesate trebuie să îndeplinească, în
conformitate cu art. 7 alin 1 din Hotărârea AEP nr. 9/2015 următoarele condiţii:
a) să aibă cetăţenie română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
e) să fie absolvenţi de învăţământ general obligatoriu;
f) să aibă cunoştinţe de bază în tehnologia informaţiei.
Persoanele interesate să devină operatori de calculator în cadrul birourilor
electorale ale secţiilor de votare vor depune cereri (care pot fi descărcate de pe siteul www.primarie3.ro sau pot fi ridicate de la Biroul Evidenţă Electorală), însoţite
de copii ale ultimului act de studii şi ale cărţii de identitate. Actele se depun la
Biroul Evidenţă Electorală din şos. Mihai Bravu nr. 428 (în incinta Colegiului
Tehnic „Mihai Bravu”), etaj II, de luni până joi între orele 9.00-16.30, iar vineri
între orele 9.00-14.00.

Cerere pentru desemnarea ca operator de calculator al
biroului electoral al secției de votare
Către
Autoritatea Electorală Permanentă,
Str. Stavropoleos nr. 6, Bucureşti, sector 3, 030084, www.roaep.ro
e-mail: operator@roaep.ro

Subsemnatul _____________________________CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|
(nume, prenume)

domiciliat în
____________________________________________________________________________,
(conform mențiunilor din actul de identitate)

telefon |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, e-mail ____________________@________________,
având ocupația ______________________, de profesie _______________________________
(se trece activitatea desfăşurată)

(calificarea obţinută prin studii)

solicit să particip la sesiunea de examinare practică a cunoștințelor de bază în domeniul tehnologiei
informației, pentru a deveni operator de calculator al biroului electoral al secţiei de votare, la
alegerile
organizate
în
anul
2016,
în
comuna/oraşul/municipiul
__________________________________,judeţul ___________________________________.
(pentru străinătate se trec localitatea şi statul)

Deţin competenţe de bază în domeniul tehnologiei informaţiei, deoarece:
|__| am absolvit o specializare din învăţământul superior;
|__| am absolvit un curs specializat organizat de un furnizor de formare profesională;
|__| am urmat o altă formă de pregătire profesională;
|__| utilizez calculatorul în cadrul ocupaţiei pe care o am;
|__| altele.
Menționez că am luat cunoștință de atribuţiile care revin, potrivit legii, operatorului de
calculator al biroului electoral al secţiei de votare, de obligaţia de a îndeplini această funcţie în
cazul în care voi fi desemnat, precum și de obligația de a asigura confidențialitatea și securitatea
prelucrării datelor.
Îmi exprim acceptul pentru prelucrarea datelor personale prevăzute de prezenta cerere de
către Autoritatea Electorală Permanentă.
Data: |__|__||__|__||__|__|__|__|

Semnătura ____________________

ZZ/LL/AAAA

Notă de informare privind protecţia datelor personale:
Autoritatea Electorală Permanentă prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră
prin acest document în scopul organizării procedurilor de selecție, desemnare și evidență a operatorilor de calculator
care vor asigura funcționarea Sistemului informatic de monitorizare a prezenţei la vot şi de prevenire a votului ilegal.
Datele vor fi dezvăluite Serviciului de Telecomunicații Speciale, Ministerului Afacerilor Interne, instituțiilor
prefectului și birourilor electorale. Pe viitor, datele privind numele și prenumele domiciliul, codul numeric personal,
telefonul, e-mailul, ocupația și profesia ne permit să vă ţinem la curent cu activitatea noastră.
Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces,
de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării
datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi
adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Autoritatea Electorală Permanentă. De asemenea, vă este recunoscut
dreptul de a vă adresa justiţiei.

