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Axa prioritara 6: Educatie si competente
Obiectivul specific 6.12. - Cresterea participarii la programele de formare profesionala continua, cu accent pe
acei adulti, cu un nivel scazut de calificare si persoanele cu varsta de peste 40 ani, din zone rurale defavorizate,
inclusiv prin recunoasterea si certificarea rezultatelor invatarii dobandite in contexte non-formale si informale
Titlu proiect: Investește în tine pentru un viitor mai bun
Nr. contract finantare: POCU/726/6/12/135317
Nr. inregistrare OIRNV: 4793/30.03.2021

Anexa 3
Notificare şi Acord
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
„Investește în tine pentru un viitor mai bun”

NOTIFICARE privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectează și le deține SC
Interact Business Communications SRL
Sunteți rugat/ă să citiți aceste informații cu multă atenție și să adresați orice întrebare referitoare la
participarea în acest proiect, înainte de a accepta să participați și să vă dați acordul final în scris.
SC Interact Business Communications SRL, în calitate de Operator asigură prelucrarea următoarelor date
cu caracter personal ale participanților, prin personalul special autorizat:
a) categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință,
telefon, e-mail, seria și numărul actului de identitate, mediu de proveniență, localizare geografică,
gen, vârsta, situație familială, situația pe piața forței de muncă, ocupația, funcția, educația, imagini
și înregistrări video.
b) categorii de date cu caracter special: cod numeric personal (CNP), categorie de persoană
dezavantajată care dezvăluie originea rasială sau etnică;
Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de persoană înscrisă în procedura de selecție grup
țintă sau de participant la programele proiectului, în mod voluntar, notate pe propria răspundere pe
formularele-tip folosite în procesul de înregistrare în grupul țintă și/sau în documentele de raportare a
activităților dar și copiile după documentele de identitate, studii și calificări, sunt necesare în contextul
îndeplinirii obligațiilor legale privind executarea contractului de finanțare nr. OIRNV: 4793/30.03.2021 pentru
proiectul „Investește în tine pentru un viitor mai bun”, POCU/726/6/12/135317.
Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă:
a) Regulamentul (UE) nr. 679 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
b) Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (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
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c) Ghidul POCU - Orientări privind operațiunile de finanțare în cadrul Programului Operațional
Capital Uman2014-2020;
d) Ghidul Solicitantului - Condiții Specifice „Creșterea nivelului de calificare al angajaților prin
programe de formare continuă corelate cu nevoile pieței muncii”;
e) Contract de finanțare nr: POCU/726/6/12/135317;
f)

Manualul Beneficiarului.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal.
Suntem obligați prin contractul de finanțare nr. 4793/30.03.2021 și prin legislația aplicabilă în vigoare să
raportăm toate informațiile colectate autorităților competente.
Destinatarii informațiilor sunt: AM/OIR/OI POCU responsabil, Autorităţii de Certificare, Autorităţii de

Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curţii Europene de Conturi, precum
şi oricărui organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanţării
nerambursabile.
Datele cu caracter personal vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: colectare, înregistrare,
organizare, utilizare în scopurile menționate, stocare, ștergere.
Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:
dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat),
dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.
Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum acestea sunt stabilite sau
dacă aveți întrebări cu privire la aceste aspecte și la protecția confidențialității, vă rugăm să ne contactați printrun email pe adresa emilia.ilie@i-interact.ro, cu denumirea subiectului „pentru Responsabilul GDPR al
proiectului”.
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ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectează și le deține SC Interact
Business Communications SRL
Prin semnarea și acceptarea prezentului document eu:
Nume, Prenume:
Adresa:
Telefon:
E-mail:
☐ Am luat la cunoștință prevederile legale care impun necesitatea de colectare și procesare a datelor mele cu
caracter personal, pe care le furnizez benevol către SC Interact Business Communications SRL (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, cod numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate, categorie de persoană
dezavantajată care dezvăluie originea rasială sau etnică), în următoarele scopuri:

☐ Da

☐ Nu

b. Comunicări referitoare la implementarea proiectului și a activităților în care ☐ Da
particip (invitații la programele proiectului, informări despre diverse manifestări,
planificarea activităților / calendar de cursuri, acordare de instrumente de
sprijin/ materiale de curs şi altele) de la SC Interact Business Communications
SRL

☐ Nu

c. Chestionare de feedback cu privire la programele la care particip

☐ Da

☐ Nu

d. Prelucrare în scopuri statistice și de promovare obligatorie conform legislației
aplicabile cu privire la rezultatele activităților în care particip

☐ Da

☐ Nu

a. Participarea la procesul de selecția în grupul țintă al proiectului

☐ declar şi îmi asum responsabilitatea că datele furnizate sunt actuale, corecte şi complete şi mă

angajez ca, în eventualitatea unor modificări (ex. schimbarea cărţii de identitate, a numelui, a adresei
de domiciliu etc.), să anunț echipa proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare;
☐ îmi dau acordul pentru utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal în interesul

proiectului, date preluate şi cuprinse în Formularul de înregistrare individual a participanţilor la
operaţiunile finanţate prin POCU 2014-2020 şi în anexele aferente procedurii de implementare și din
documentele doveditoare atașate acestora;
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☐ am luat cunoştinţă că: datele mele personale vor fi prelucrate în aplicaţiile electronice SMIS/MySMIS, în
toate fazele de evaluare/contractare/implementare/sustenabilitate a proiectului cu respectarea dispozitiilor
legale;
☐ am luat cunoștință și îmi dau acordul ca datele mele cu caracter personal să fie stocate în baza de

date a proiectului implementat de Interact Business Communications SRL, sub formă fizică şi/sau
electronică atât pe perioada de implementare a proiectului cât şi după finalizarea acestuia;
☐ îmi dau acordul ca datele mele cu caracter personal să fie transmise la cerere, în condițiile stabilite

de lege și cu implementarea măsurilor necesare asigurării securității și confidențialității lor către:
subsemnatul/a; instituţii/autorități publice (ex: AM/OIR/OI POCU responsabil, Autorităţii de
Certificare, Autorităţii de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curţii
Europene de Conturi, precum şi oricărui organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de
utilizare a finanţării nerambursabile);
☐ declar că sunt informat despre drepturile mele și despre faptul că datele mele personale vor fi tratate
confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 2016 (GDPR) și legislației române
cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
☐ Îmi exprim consimțământul privind colectarea și procesarea imaginilor și înregistrărilor video, în următoarele
scopuri: publicarea de fotografii și de înregistrări video pe paginile oficiale ale proiectului (website, Facebook),
pe rețelele de socializare (Facebook, Twiter și Instagram) și în mass-media.

☐ Da

☐ Nu

☐ Am fost informat/ă că drepturile mele sunt următoarele:
- pot să îmi retrag oricând doresc consimțământul acordat, cu efecte pentru viitor;
- pot solicita rectificarea, actualizarea sau ștergerea, datelor mele,
- mă pot opune sau pot să restricționez prelucrarea acestor date;
- prin intermediul canalelor de comunicate specificate mai jos, pot să solicit informații privind datele mele
stocate de către SC Interact Business Communications SRL;
- pot solicita să nu fiu supus unei decizii individualizate bazate exclusiv pe prelucrare automată;
- pot depune o plângere la autoritatea de supraveghere în cazul în care mi-au fost încălcate drepturile mai sus
menționate.
Furnizarea datelor cu caracter personal necesare şi a actelor doveditoare reprezintă o cerinţă legală, iar un
eventual refuz conduce la imposibilitatea înscrierii candidaţilor în grupul ţintă, respectiv la programele
proiectului.
4

Proiect co-finantat din Programul Operational Capital Uman 2014-2020

Pentru mai multe detalii referitoare la procesarea datelor personale de către SC Interact Business
Communications SRL și drepturile dumneavoastră legate de acest aspect precum și pentru informații
suplimentare vă puteți adresa astfel:
- ne puteți scrie pe adresa de e-mail emilia.ilie@i-interact.ro .
- ne puteţi adresa o solicitare scrisă, datată și semnată, la sediul nostru din Bucureşti, str. Caloian Judeţul nr.
3A, sector 3, cod poştal 031111, în atenţia Ilie Emilia, responsabil cu GDPR în cadrul proiectului „Investeşte în
tine pentru un viitor mai bun”. Responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal vă va contacta
și veți primi răspuns la solicitare în cel mai scurt timp posibil.

Data,

Semnătura,

_____________

______________

Acest formular este valid numai în cazul în care casuțele existente sunt bifate cu X sau √.

*Notă: Datele cuprinse în formularele şi anexele completate vor fi tratate confidenţial în conformitate cu prevederile Regulamentului
(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
genereal privind protecţia datelor).

__________________
1

LEGE nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind înființarea, organizarea și funcționarea

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
(https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1502)
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