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ANEXA 3  

DECLARAȚIE 
de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal 

 

Din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date. Scopul principal al acestuia este creșterea nivelului de protecție a datelor 
personale și crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra 
propriilor date. Astfel, considerăm necesar să vă informăm cum protejăm datele dumneavoastre 
personale și cum ne însușim prevederile Regulamentului. 
 
Cine prelucrează datele? 
Operatorul datelor dvs cu caracter personal este Fundația ADEPT Transilvania, care 
implementează proiectul ”Economia Socială – vector de Integrare Economică Sustenabilă (ES-
VIES)” POCU/449/4/16/128489. 
 
Comunicăm date personale către alți destinatari? 
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi transmise către Autoritatea de Management 
POCU și Organismul Intermediar POSDRU Regiunea Centru, aceasta fiind o obligație a 
contractului semnat între cele două entități și Fundația ADEPT Transilvania. 
  
Ce date prelucrăm? 
Datele personale pe care le prelucrăm sunt: nume, prenume, telefon, date identificare, adresă, 
email pe care le colectăm direct de la dumneavoastră sau din alte surse, informații despre ideile 
dumneavoastră de afaceri. În cadrul evenimentelor vor fi făcute fotografii și înregistrări video, 
ce vor fi postate pe website-ul www.fundatia-adept.org și pe pagina de facebook a proiectului 
”Economia Socială – vector de Integrare Economică Sustenabilă (ES-VIES)”. 
 
Cum prelucrăm datele dumneavoastră personale? 
Prelucrăm datele dumneavoastră personale doar pentru scopuri legitime, precum acela de a vă 
furniza informații cu privire la activitățile proiectului ”Economia Socială – vector de Integrare 
Economică Sustenabilă (ES-VIES)”	POCU/449/4/16/128489. 
 
Cum pot fi administrate acordurile exprimate? 
Pentru a vă putea furniza informații cu privire la activitățile proiectului, putem prelucra datele 
care permit identificarea preferințelor dumneavoastră. Pentru aceasta vom ține întotdeauna 
cont de opțiunile dumneavoastră, motiv pentru care vă punem la dispoziție o adresă de email la 
care ne puteți comunica opțiunile dumneavoastră:	proiect.esvies@fundatia-adept.org. 
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Cât timp prelucrăm datele personale? 
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe tot parcursul implementării proiectului (12 
septembrie 2019-11 septembrie 2022) și după finalizarea acestuia, cel puțin o perioadă de 5 ani, 
conform prevederilor legale aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile 
privind arhivarea.  
 
Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de:  
- Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor 

tale personale; 
- Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa; 
- Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în 

cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; 
- Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în 

care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege; 
- Dreptul de opoziție –puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care se 

întemeiază pe interesul nostru legitim; 
- Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe 

care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca 
respectivele date să fie transmise altui operator; 

- Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a 
datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal; 

- Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe 
consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va 
avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în 
continuare valabilă; 

- Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană 
cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la 
aceasta și puteți contesta decizia.  

 
 

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla 
transmitere a unei solicitări la adresa: Str. Principală nr. 166, Saschiz, județul Mures 547510, sau 
prin e-mail, la: proiect.esvies@fundatia-adept.org. În plus, am numit un Ofițer pentru Protecția 
Datelor care poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de 
protecția datelor personale, prin transmiterea unei cereri la datele de contact anterior 
menționate. Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la datele communicate anterior. 
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Fără acordul dumneavoastră explicit, dat prin acest formular, nu vă putem declara grup țintă și 
prin urmare nu puteți participa la activitățile proiectului. De asemenea, fără acordul 
dumneavoastră nu vă putem contacta și nu vă putem trimite în niciun fel materiale şi informări 
legate de oportunităţile oferite de acest proiect.  
 
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.  
 
Îmi dau acordul pentru utilizarea datelor personale de mai jos de către Fundația ADEPT 
Transilvania, pentru:  

• a primi apeluri telefonice, e-mailuri şi newslettere, în legătură cu activităţile proiectului;  
• încheierea contractelor de formare profesională;  
• încheierea contractelor de subvenţie pentru înființarea întreprinderii sociale;  
• raportarea progresului proiectului către finanțator;  
• informare și promovare a proiectelor similare;  
• includerea în grupuri de discuţii aferente proiectului;  
• realizarea de materiale video şi fotografii in interesul proiectului. 

 
 
Nume şi prenume: ……………………………………………………………………………………………………………………………, 

posesor/oare al/a CI seria ……, nr……, eliberat de ………………………….……, la data de ……………………, 

CNP:……………………………………………domiciliat(ă)/cu reședința  în județul ………………..…………….………, 

localitatea………………….…………………….., adresa (completă) ……………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

Telefon: ………………………………………………E-mail: ………………………………………………. 

 

 

 
Semnătura ……………………………      Data …………………………… 
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