ANGAJAMENT
Subsemnatul/a,

___________________________________________________________,

candidat la concursul de admitere, sesiunea IULIE 2020:
1º Mi-am însușit prevederile Metodologiei desfășurării concursului de admitere la Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați în anul 2020 și mă angajez să le respect.
2º În cazul în care voi fi declarat admis în Etapa I, mă angajez ca până la data de

28

00

iulie 2020, ora 12 , să depun diploma de bacalaureat în original, optând astfel ca începând cu anul
universitar 2020/2021 să urmez cursurile din cadrul Universității „Dunărea de Jos" din Galați. Am luat la
cunoștință că dacă nu depun diploma de bacalaureat în original până la această dată, voi fi eliminat din
concurs.
3º În cazul în care am fost declarat respins în Etapa I, mă angajez să urmăresc lista afișată pe 28
iulie 2020. Dacă pe această listă sunt declarat admis, mă oblig să depun diploma de bacalaureat în
original până la data de 31 iulie 2020, ora 1000.
4º În cazul în care nu se poate constitui formație de studiu la domeniul/programul de studii la care
am fost declarat admis, consimt să fiu redistribuit, în funcție de opțiunea mea, la un alt program de studiu la
care s-a constituit formație de studiu și la care este loc disponibil.
5º Dacă voi fi declarat admis, mă oblig ca, până la 1 octombrie 2020, să parcurg procedura de
înscriere și să semnez Contractul de studii cu Universitatea „Dunărea de Jos" din Galați, cunoscând faptul
că, în caz contrar, pierd dreptul de a mă înmatricula la această universitate.
6º Consimt, în mod expres şi neechivoc, în conformitate cu prevederile articolului 6 alineatul (1)
litera (b) din GDPR - prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale precum și pentru îndeplinirea
unei obligații legale care îi revin operatorului (UA), conform articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR, ca
datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, în conformitate cu legislaţia
europeană

- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) - de către Universitatea „Dunărea de Jos” din
Galați şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia.

Data ______________

Semnătură candidat _______________

