Anexa 5
Acordul privind utilizarea datelor cu caracter personal
Prin

prezenta,

domiciliat(ă)

în

subsemnatul(a),_____________________________________________________,
__________________________________________________________________,

identificat(a) cu BI / CI seria: ______, nr.: ______________ eliberat de ____________________ la
data de _________________, CNP__________________________________ în calitate de participant
la activitățile organizate în cadrul proiectului Start-Up Plus – afaceri de succes în Regiunea Sud
Muntenia, (cod proiect 106932), îmi dau acordul pentru utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter
personal în interesul proiectului, date cuprinse în Formularul de înregistrare individuala a
participantilor la operatiunile finantate prin POCU 2014-2020 și în anexele aferente procedurii de
selectie.
Cunoscând că falsul în declaraţii este pedepsit de legea penală, conform prevederilor Articolului 326
din Codul Penal, declar pe propria răspundere că datele completate corespund cu realitatea.
Va înformăm următoarele:


INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE este operator de date cu caracter

personal nr. 18904, Conform Legii nr. 677/2001, P1 – FUNDAȚIA CASA DE MESERII A
CONSTRUCTORILOR este operator de date cu caracter personal nr. 32512 din 2014, Conform Legii nr.
677/2001, P2 – Metodo Studii Consultanta Romania SRL este operator de date cu caracter personal
nr. 31891 din 2014, Conform Legii nr. 677/2001, astfel toate organizatiile parteneri in proiect sunt
autorizate să prelucreze date cu caracter personal prin mijloace automatizate și manuale. Vă
informăm că datele personale pe care ni le furnizați vor fi utilizate numai în scopul realizării
activităților pentru care au fost colectate.


Categoriile de date care se prelucrează în acest proiect se regăsesc în anexele privind grupul

țintă furnizate de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman 20142020 și în instrumentele de lucru specifice activităților proiectului Start-Up Plus – afaceri de succes în
Regiunea Sud Muntenia, (Cod SMIS 106932), acestea fiind: nume, prenume, numele și prenumele
membrilor de familie, data și locul nașterii, semnătura, date din actele de stare civilă, CNP, serie si

Parteneri:

numar CI, adresă, telefon, e-mail, gen, etnie, naționalitate, vârstă, mediu rezidențial, nivel de
instruire, statutul pe piața muncii, apartenența la un grup țintă vulnerabil, imagini foto, video, date
privind starea de sănătate, date biometrice.
Pentru a putea beneficia de serviciile / facilitățile pe care le oferă proiectul menționat, este necesară
înregistrarea dumneavoastră ca participant, prin completarea Formularului de înregistrare
individuală a participanților standard. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către
INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE, FUNDAȚIA CASA DE MESERII A
CONSTRUCTORILOR și METODO STUDII CONSULTANȚĂ ROMÂNIA și sunt comunicate Autorității de
Management pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, sau altor instituții sau
organizații relevante pentru implementarea și administrarea proiectului.
Vă informăm că, potrivit Legii 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra
datelor și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți
prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea
acestor drepturi, vă puteți adresa INSTITUTUL PENTRU DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE,
FUNDAȚIA CASA DE MESERII A CONSTRUCTORILOR sau METODO STUDII CONSULTANȚĂ ROMÂNIA
cu o cerere scrisă, datată și semnată. De asemenea vă este recunoscut dreptul de a vă adresa
justiției. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate.

Am luat la cunoștință,
Nume şi prenume: ______________________________
Semnătura, ______________________________
Data: ___________________

Parteneri:

