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DECLARAȚIE DE MENTINERE CALITATI DE MEMBRU  
                                  
Subsemnatul: 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
declar că doresc să rămân membru în sistemul Driver Intelligence Database ( în cele ce urmează: DiDb ), al cărui administrator unic 
de date este SECTRAN Kft. ( număr de înregistrare în Registrul Comerțului: 16-09-016061; cod fiscal: 14313965-2-16;  sediul central:  
H-1033, Budapest, Szentendrei út 89-93., în cele ce urmează: SECTRAN ), potrivit următoarelor criterii: 
                                                                                 

1. Declar că am luat cunoștință de conținutul Manualului de utilizare sistemului DiDb, care face parte integrantă din declarația 
prezentă, care mi-a fost prezentată pe parcursul procesului de menținerea calității de membru, și este publicat și pe site-ul 
www.didb.eu acceptându-l ca obligatoriu pentru mine. 

 

2. Declar, prin semnarea prezentei Declarații, faptul că am luat cunoștință de conținutul Informări despre prelucrarea datelor (care 
include, în special, dar nu exclusiv, drepturile mele în privința prelucrării datelor mele cu caracter personal și căile lega le de atac 
disponibile), precum și cel al documentelor intitulate „Manualul controlului datelor în sistemul DiDbˮ (în cele ce urmează: manual). 
Accept prelucrarea datelor mele cu caracter personal conform celor descrise în documentele de mai sus. Declar că contribuția 
mea la reînnoirea calității de membru și la prelucrării datelor aferente este voluntară și pe baza deciziei mele informate. Scopul 
prelucrării datelor mele cu caracter personal este de a-mi menține calitatea de membru DiDb. Am luat cunoștință de faptul că, 
în cazul în care solicit sistarea prelucrării datelor mele cu caracter personal, relația contractuală poate să înceteze chiar  și 
automat în lipsa datelor cu caracter personal care urmează să fie șterse, în funcție de caracterul datelor persona le afectate. 

 

3. Declar că am luat la cunoștință faptul că, în baza legilor în vigoare și potrivit documentelor și manualului menționate în punctul 
2., SECTRAN are posibilitatea de a apela la serviciile unui operator de date, pe parcursul activităților sale legate de menținerea 
calității mele de membru DiDb. SECTRAN va oferi informații cu privire la operatorii de date în cadrul manualului și prin alte căi 
de comunicare, însă am posibilitatea de a cere oricând informații despre operatorii de date implicați în procesarea datelor. 

 

4. Declar că am luat cunoștință de faptul că SECTRAN, în calitate de administrator al datelor în sistemului DiDb și de operator al 
acestui sistem, nu poartă nici o responsabilitate pentru eventualele efecte ale deciziilor sale – de exemplu, respingerea cererii 
de înregistrare, rating, suspendare, excludere – asupra relației mele de muncă. 

 

5. Declar că am luat cunoștință de faptul că conținutul Regulii de Incident management al sistemului DiDb, publicat pe site-ul 
www.didb.eu rămâne obligatorie pentru mine pe întregul parcurs al menținerii calității mele de membru în sistemul DiDb. 

 

6. Declar că îmi asum plata tarifelor pentru serviciile DiDb, publicate pe site-ul (www.didb.eu) – simultan cu apelarea la serviciile 
SECTRAN sau, în cazul în care există o înțelegere preliminară, ulterior, prin transfer bancar. De asemenea, declar că am luat 
la cunoștință că această obligație de plată se aplică și în cazul respingerii cererii depuse pentru reînnoirea calității de membru. 
 

7. Declar pe proprie răspundere că: 
- conform cunoștințelor mele, nu mă aflu în prezent sub urmărire penală, nici nu a fost inițiată procedură împotriva mea 
- nu mă aflu sub interdicția exercitării drepturilor de a participa la viața publică 
- sunt persoană fizică cu capacitate juridică 
- datele mele personale, introduse pe parcursul înregistrării, corespund realității 
- toate documentele mele personale prezentate, sunt autentice 

 

8. Am luat cunoștință de faptul că acest contract între SECTRAN și mine, referitor la menținerea calității de membru DiDb, se va 
încheia odată cu acceptarea prezentei declarații de către SECTRAN. Prezenta declarație și contractul care se va încheia în urma 
acceptării declarației sunt reglementate de dreptul civil maghiar și de legislația în vigoare cu privire la protecția datelor personale, 
în special legea V/2013 despre Codul Civil și Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), eventualele dispute juridice urmând 
să fie soluționate de către tribunalul maghiar competent. 

 
 
 

Locul:____________________________ Data: ___________ zi ___________lună___________an 
 
 

  
                Semnătura  

 
NUMELE: 

 

 
ADRESA DE ACASA: 

 

 
LOCUL ȘI DATA NAȘTERII: 

 

 
NUMARUL DE TELEFON: 

 

 
LOCUL DE MUNCA: 
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