
   

 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020  
Axa prioritară 6- Educatie si competente 
Obiectiv specific 6.14 Cresterea participarii la programe de invatare la locul de munca a elevilor si ucenicilor din 
invatamantul secundar si tertiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potential competitiv identificate 
conform SNC si din domeniile de specializare 
Titlul proiectului: Practica in teritoriul ITI Delta Dunarii 
Contract POCU/711/6/14/134786 

ANEXA 3 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA  

DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 

Subsemnatul/a____________________________________, născut la data de __________________,  

în calitate de participant la proiectul intitulat „Practică în teritoriul ITI Delta Dunării”, cod 

POCU/711/6/14/134786, axa 6. Educație si competențe, pentru operațiunile finanțate prin POCU 

2014-2020, proiect inițiat și derulat de Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului (CUI 

30849360), declar că am fost informat/ă cu privire la aspectele referitoare la prelucrarea datelor cu 

caracter personal.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face la cererea mea, în scopul demarării demersurilor 

pentru participarea mea la selecția persoanelor implicate în grupul țintă la proiectul denumit mai 

sus, pentru derularea demersurilor în vederea obținerii de finanțare pentru derularea proiectului și, 

în cazul obținerii finanțării, în scopul  încheierii unui contract pentru participarea mea la proiectul 

intitulat „Practică în teritoriul ITI Delta Dunării”, cod POCU/711/6/14/134786, axa 6. Educație și 

competențe, pentru operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 și participarea mea la proiectul 

derulat de Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului.  

Subsemnatul/a, în calitate de participant la identificarea grupului țintă, declar că am fost 

informat/ă că datele mele cu caracter personal incluse în formularul de mai sus cât și orice alte date 

necesare desfășurării proiectului sunt  dezvăluite partenerilor/furnizorilor/autorităților și instituțiilor 

publice în scopurile menționate. 

În cazul în care  datele  cu  caracter  personal  furnizate  sunt  incorecte  sau  vor  suferi  

modificări (schimbarea numelui, a adresei de domiciliu/reședință, a statutului civil, etc.) mă oblig să 

informez, în scris și în timp util, Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului. 



   

 

Datele cu caracter personal ale participanților (nume, prenume, data naștere, gen, adresa, telefon, 

email, gen, nivel de educație, situația pe piața forței de muncă, categoria persoane dezavantajate și 

alte date derivate din acestea) sunt prelucrate în  scopul participării acestora la selecția persoanelor 

implicate în grupul țintă la proiectul denumit mai sus, în scopul operațiunilor obținerii fondurilor 

pentru derularea proiectului, în scopul îndeplinirii cerințelor legale și clauzelor contractelor, al 

accesului la activitățile proiectului, al asigurării accesului la resursele, echipamentele puse la 

dispoziție pe parcursul proiectului și pentru realizarea raportărilor privind rezultatele și indicatorii 

proiectului derulat de Asociatia Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului. 

Pentru evitarea oricărui dubiu, Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului va prelucra 

codul numeric personal al participanților (CNP) și categorii speciale de date cu caracter personal, ca 

de exemplu date privind starea de sănătate, date privind originea rasială sau etnică.  

Pentru selecția persoanelor implicate in grupul țintă, pentru implementarea acestuia, Asociația Grup 

de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului este îndreptățită să divulge sau să transfere date cu 

caracter personal ale grupului țintă  către partenerii proiectului și către terți, de regulă autoritățile 

române (ex. inspectoratul teritorial de muncă, administratia financiară, casa de asigurări de 

sănătate, casa de asigurari sociale, etc.), autoritățile europene (Comisia Europeana, Fondul European 

pentru dezvoltare regională, Fondul social european dar și alte instituții asociate finanțării și 

monitorizării derularii POCU 2014-2020 ) și furnizorii de servicii atunci cand este cazul pentru 

îndeplinirea obligațiilor legale ale Asociației Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului sau 

obligațiilor derivate din proiect, fără aprobări prealabile.  

Având în vedere scopurile pentru care Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului 

prelucrează datele cu caracter personal ale participanților, aceasta are dreptul să prelucreze datele 

cu caracter personal ale fiecărui participant pe perioada cât se deruleaza proiectul, inclusiv pe 

perioada de sustenabilitate a proiectului. Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului se 

obligă  ca în termen de maxim 3 (trei) luni de la finalizarea perioadei de sustenabilitate a proiectului 

să șteargă sau să anonimizeze datele personale ale persoanei, cu excepția situațiilor în care Asociația 

Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului este îndreptățită să stocheze și/sau să prelucreze 

datele personale respective fie în baza unui temei legal, fie în baza unui interes legitim, fie în cazul în 

care Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului a obținut separat consimțământul 

persoanei vizate. 



   

 

Am fost informat(ă) că potrivit legislației aplicabile, am dreptul de a solicita accesul la datele mele cu 

caracter personal, rectificarea acestora, restricționarea prelucrării, ștergerea acestora, portabilitatea 

acestora, dreptul de mă opune prelucrării, precum și dreptul de a-mi retrage consimțământul (în 

cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se face în baza acestui temei), în măsura în 

care acestea nu contravin legii, astfel încât Asociația Grup de Acțiune Locală Lunca Joasă a Siretului 

și/sau partenerii aprobați pentru proiect nefiind obligați să se conformeze cererii respective. Aceste 

drepturi se pot exercita prin adresarea unei cereri scrise către Asociația Grup de Acțiune Locală 

Lunca Joasă a Siretului care va răspunde cererii mele imediat ce va fi posibil, însă nu mai târziu de 1 

(una) lună de la primirea acesteia.  

De asemenea, am fost informat că am dreptul de a depune plângere în fața Autorității Naționale 

pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal din România. 

Consimțământ privind divulgarea datelor sensibile1 (se va bifa casuța corespunzatoare):  

Da sunt de acord cu divulgarea datelor sensibile 

Nu sunt de acord cu divulgarea datelor sensibile 

Semnătură participant: 

Dată: 

Consimțământ parental 
Obligatoriu pentru elevii cu vârsta între 14-18 ani 
Subsemnatul/........................................................................................., CNP........................................., 
telefon………………………………, declar pe propria raspundere că sunt părinte / tutore legal al 
copilului..................................................................... și consimt acordul exprimat de fiul / fiica mea 
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal și pentru respectarea tuturor cerințelor proiectului în 
calitate de participant la proiectul intitulat “Practică în teritoriul ITI Delta Dunării” ,Contract 
POCU/711/6/14/134786”. 

Semnătură parinte / tutore legal: 

Dată: 

Notă: Datele cuprinse în acest formular sunt considerate date cu caracter personal și sunt tratate conform 

Regulamentulului (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 si Legii nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European. 

 
1 Prin date sensibile se înțelege la informații cu privire la categoriile dezavantajate din Anexa nr. 8 


