Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014 - 2020
Axa prioritară 6: Educatie si competente
Apelul pentru proiecte POCU/665/6/23/ Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din
învățământul pre-universitar în vederea promovării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe
nevoile elevilor și a unei școli incluzive
Titlul proiectului: „Educația – A doua șansă”
Contract: POCU/665/6/23/134921

Anexa 3

CONSIMȚĂMÂNT INFORMAT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Subsemnatul/a.................................................................., posesor al CI,
seria........, nr................, avand CNP....................................., cu domiciliul
în localitatea............................., str.................................., nr. .….....
bl.....…. sc …... ap ...... județ..................................., în calitate de membru
al grupului ţintă aferent proiectului „Educatia – A doua sansa” cod SMIS 134921,
declar că:
Am fost informat de catre beneficiarul Asociatia Excelenta in Educatie si Formare Continua
si partenerii sai - Liceul Tehnologic "Nicolae Plesoianu" Ramnicu-Valcea si Inspectoratul
Scolar Judetean Valcea despre obligativitatea de a furniza datele personale, cu respectarea
dispoziţiilor legale şi îmi exprim acordul privind utilizarea datelor mele personale, de către
beneficiarul/partenerul proiectului „Educatia – A doua sansa”. Am fost informat asupra
faptului că datele cu caracter personal furnizate se prelucrează numai în scopul determinat
şi sunt comunicate către: AM POCU, OIR POCU, alte autorități publice centrale/locale,
instituții de învățământ și alte instituții abilitate.
Înţeleg că prelucrarea datelor personale se va realiza cu respectarea prevederilor Directivei
CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin
Legea nr. 677/2001, precum şi a prevederilor Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,
transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 506/2004.
Am fost informat că, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestora (Regulamentul General privind Protecția Datelor RGPD), beneficiez de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor,
dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi

procesul decizional individual automatizat și dreptul de retragere a consimţământul în orice
moment în forma scrisă.
Îmi exprim consimțământul în mod expres și neechivoc privind colectarea și procesarea
datelor mele cu caracter personal, pe care le furnizez benevol către Asociatia Excelenta in
Educatie si Formare Continua si partenerii sai Liceul Tehnologic "Nicolae Plesoianu" Ramnicu
Valcea si si Inspectoratul Scolar Judetean Valcea (nume, prenume, adresa domiciliu, locul
de reședință, date din actele de stare civilă, telefon, e-mail, mediu de proveniență,
localizare geografică, gen, vârsta, situație familială, situația pe piața forței de muncă,
ocupația, funcția, educația, imagini și înregistrări video, cod numeric personal (CNP), seria
și numărul actului de identitate, categorie de persoană dezavantajată care dezvăluie
originea rasială sau etnică), în următoarele scopuri:
a. Participarea la procesul de selecția în grupul țintă al proiectului
b. Comunicări referitoare la implementarea proiectului a activităților în care particip
(invitații evenimente, informări despre diverse manifestări, planificarea activităților,
acordare de instrumente de sprijin, subventii și altele)
c. Chestionare de feedback cu privire la activitățile în care particip
d. Prelucrare în scopuri statistice și de publicitate cu privire la rezultatele activităților în
care particip
e. Publicarea de fotografii și de înregistrări video pe paginile oficiale ale proiectului:
website, Facebook
Am fost informat că refuzul meu de furniza datele cu caracter personal si actualizari ale
acestora, atunci cand este cazul, ar determina imposibilitatea înscrierii mele in grupul țintă.
Declar că am înțeles această declarație pe propria răspundere privind acordul pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal și că sunt de acord cu procesarea, prelucrarea
şi transmiterea datelor cu caracter personal în cadrul Proiectului ”Educatia – A doua
sansa”.
Data:
Nume si prenume participant:
Semnătura:

