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Acord utilizare date cu caracter personal

Începând cu data de 25.05.2018, intră în vigoare Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data
de 27.04.2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date (GDPR), care reglementează folosirea
datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice.
În calitate de beneficiar al Proiectului POCU/626/6/13/133383, ASOCIAȚIA NOUL VAL și
ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN, în calitate de partener, au obligația de a administra
în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate explicit de către dvs, datele
personale pe care le furnizați despre dvs, respectiv despre un membru al familiei dvs. sau o
persoană pentru care aveți drept de reprezentare.
Scopul colectării datelor este pentru implementarea Programului Operațional Capital
Uman, transparența gestionării fondurilor europene și egalitatea de șanse în accesarea
fondurilor europene.
Datele dvs sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în
scopuri legale sau contractuale, cum ar fi: Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de
Management POCU, OIPOCU, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în procesele
aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice abilitate de lege sau cu care
organismele implicate au încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor
specifice conferite de legislația europeană și națională, precum și Comisiei Europene. Datele
dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană conform
legislației europene aplicabile.
Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de: dreptul la informare; dreptul
de acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea
prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a vă adresa justiției. Aveți dreptul de a solicita
oricând, în scris, retragerea acordului dat prin prezentul formular. Refuzul dumneavoastră de a
completa, semna și retrimite formularul de mai jos, care ne autorizează să folosim datele dvs.
determină imposibilitatea de a beneficia pe viitor de resursele noastre. Fără acordul dvs
explicit, dat prin acest formular, nu vă mai putem contacta și nu vă mai putem trimite niciun fel
de materiale.
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Retragerea ulterioară a acordului nu afectează legalitatea folosirii datelor personale
efectuate în baza prezentului acord înainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului trebuie
făcută în scris.
Pentru înregistrarea in cadrul proiectului POCU/626/6/13/133383 este necesară
completarea datelor personale și bifarea serviciilor implicate prin proiect.
Nume ___________________ Prenume __________________ Data nașterii _____________
CNP_____________________________ Nr. telefon ________________________ Adresa poștală:
Str.____________________________________ nr._______ bl. ____sc. ____ap. ___ et. ___
Localitate: __________________ Cod poștal:__________ Județ: _________________
Țară:______________ Email ______________________________
DECLAR pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind
sancționarea declarațiilor false, că am luat la cunoștință de explicațiile, instrucțiunile, precum
și de drepturile pe care le am potrivit Regulamentului UE 679/2016, privind protecția datelor
cu caracter personal (GDPR).
În aceste conditii, declar că pun la dispoziție în mod liber, de bunăvoie și în deplină
cunoștință de cauză, toate datele personale, inclusiv CNP-ul (codul numeric personal),
ASOCIAȚIEI NOUL VAL și ACADEMIA NAVALĂ MIRCEA CEL BĂTRÂN pentru scopurile proiectului
STAGII DE PRACTICĂ INOVATIVE PENTRU DOBÂNDIREA DE COMPETENȚE ÎN SECTOARELE
ECONOMICE CU POTENȚIAL COMPETITIV Cod smis: 133383 și îmi dau acordul pentru
prelucrarea, în conformitate cu Regulamentul UE 679/2016 a datelor personale. Operatorii au
dreptul de a transmite datele mele personale către terțe părți.
Îmi dau acordul folosirii datelor personale de mai sus de catre ASOCIAȚIA NOUL VAL, prin bifarea
pozițiilor de mai jos, pentru:
[]
[]
[]
[]

participarea in cadrul proiectului POCU/626/6/13/133383
gestionarea si prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul proiectului
POCU/626/6/13/133383, pe perioada reglementata de prevederile legislatiei in vigoare
a primi apeluri telefonice și emailuri – informații generale
informare și promovare a proiectului

Data ______________

Semnătura ________________

