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ANEXA 6
DECLARAŢIE
privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul/a, ................................................, născut/ă la data de ...................., în ..................................., cu
domiciliul în .........................................................................., identificat/ă cu C.I., seria ......., nr. .......................,
emisă de ........................................... la data ........................, CNP ............................................., și reședința în
.................... ...................................................., am fost informat/ă privind obligativitatea de a furniza datele mele
personale cu respectarea dispoziţiilor legale.
DECLAR CĂ:
Am fost informat privind obligativitatea de a furniza datele mele personale și că datele mele personale urmează
să fie prelucrate în cadrul Proiectului Antreprenor Diaspora RO_ES, POCU89/3/7/107062, de către
HR SPECIALISTS SRL, cu sediul în Voluntari, Ilfov, SOS. Erou Iancu Nicolae, nr. 103, biroul 1, cod postal
077190, cod fiscal 22108390, atribut fiscal RO, în calitate de operator („Societatea”), în înţelesul art. 4 pct.7 din
Regulamentul 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice, în scopul implementării proiectului anterior precizat;
Am fost informat că, prelucrarea datelor personale de către Administratorul subventiei de minimis se va realiza
cu respectarea prevederilor Regulamentului 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
Având cunoștință de prevederile art. 320-328 din Codul Penal al României cu privire la falsul în înscrisuri, nu am
furnizat informații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea, garantând că datele furnizate
sunt actuale, reale, corecte și complete și mă angajez ca, în eventualitatea modificărilor survenite în datele
personale (reînnoirea cărților de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), să anunț
echipa proiectului și să aduc o copie a actelor doveditoare.
✓ Declar ca SUNT DE ACORD cu stocarea, prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter personal
în cadrul Proiectului Antreprenor Diaspora RO_ES, POCU89/3/7/107062.
Data ...................
Nume și prenume: .......................................
__________________________
(semnatura)

Nota de informare privind datele cu caracter personal
Ce date sunt colectate?
Datele cu caracter personal sunt informatii referitoare la o persoana fizică, identificată sau identificabilă, direct
sau indirect. Societatea colectează şi procesează următoarele categorii de date:
a)
date de identificare: nume, prenume, CNP, seria si numarul actului de identitate, al pasaportului, al
permisului de conducere, al cardului de sănătate şi alte informatii conţinute in acestea (de ex: data şi locul
naşterii, cetăţenia, sexul), adresa de domiciliu, adresa de corespondenţa, e-mail, telefon (fix, mobil, fax),
identificator online, situaţie militară, date din actele de stare civilă, numar de telefon personal si/sau de serviciu,
e-mail personal si/sau de serviciu, adresa (domiciliu/ reşedinţa, adresa de rezidenţă pentru cetăţenii străini);
b)
locul muncii, profesia, experienţă profesională (acte studii, calificări, specializări), obiceiuri, preferinţe,
comportament, situatii de conflict de interese ori de concurenta neloiala, rezultate obtinute la testari, examene
sau evaluari, altele asemenea;
c)
categorii de date cu caracter special, date cu caracter personal sensibile; spre ex: fotografii, venituri, date
financiar-bancare, rasa, etnia, orientarea politică, religia, convingerile filozofice sau de natură similară,
apartenența sindicală,
d)
informații suplimentare prelucrate în mod obligatoriu în proiect sau rapoarte sau comunicate în mod
voluntar de către dumneavoastră, cum ar fi instrucțiuni acordate, solicitări și proiecte în care aţi fost implicat,
desfăşurarea activităţii, integral;
e)
informaţii privind acţiunile în instanţă/executare îndreptate împotriva dumneavoastră sau iniţiate de
dumneavoastră în relaţiile de muncă şi de familie; acțiuni în instanță demarate împotriva dumneavoastră sau a
rudelor şi/sau afinilor dumneavoastră și interacțiunea cu dumneavoastră, care s-ar putea dovedi relevante în
verificarea conflictului de interese;
Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:
AM POCU, OIR POCU, alte autorități publice centrale/locale, și alte instituții abilitate, după caz;
Datele Dumneavoastra personale vor fi păstrate de Operator pentru o perioadă care nu depășește perioada
necesară pentru a atinge scopurile descrise mai sus dar nu mai mult de 5 ani de la data la care v-ati exprimat
consimtamantul sau pentru orice altă durată necesară în virtutea obligațiilor de păstrare aplicabile operatorului de
date relevant inclusiv perioada de sustenabilitate a proiectului.
Aveți dreptul să solicitați accesul, rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea
prelucrării datelor cu caracter personal și dreptul de a depune o plângere la noi, la o autoritate de supraveghere
sau instanta judecatoreasca competenta în orice moment. Sunteți liber să vă exercitați dreptul de a va opune
prelucrarii precum si dreptul la portabilitatea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru orice intrebari suplimentare cu privire la aceasta declaratie
de consimtamant sau in legatura cu utilizarea de catre Operator a datelor personale, va rugam sa contactati
responsabilul pentru protectia datelor, alegand oricare din modalitatile de comunicare descrise mai jos.
Ne puteti contacta:
Prin email - la adresa: concursdiaspora@hrs-outsourcing.com
Personal sau printr-o cerere trimisa prin posta - la sediul social al operatorului din: Voluntari, judet Ilfov,
SOS. Erou Iancu Nicolae, nr. 103, biroul 1, cod postal 077190; sau
Telefonic - la numarul: 031 10 10 108
Proiect cofinantat de Uniunea Europeana din Fondul Social European prin
Programul Operational Capital Uman 2014-2020

