Proiect: STUDENT ANTREPRENOR, Cod SMIS 2014+: 140127
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020

Acord pentru folosirea datelor personale
Începând cu data de 25.05.2018, a intrat 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 privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează
folosirea datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice
CAMERA DE COMERȚ ȘI INDUSTRIE GORJ, cu sediul în Târgu-Jiu, str. Tudor Vladimirescu
nr. 54, judetul Gorj, România, tel.: 0253214391, email: ccigj.office@gmail.com împreună cu
CAMERA DE COMERȚ, INDUSTRIE ȘI AGRICULTURĂ MEHEDINȚI cu sediul în Str. Smârdan nr. 29,
Drobeta-Turnu Severin, jud.
Mehedinți, tel. 0252.310.280, email: secretariat@cciamh.ro
implementează în parteneriat proiectul STUDENT ANTREPRENOR, cod SMIS 140127, denumite în
cele ce urmează „Parteneriatul Proiectului”
Parteneriatul proiectului are 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
precum: nume, prenume, adresa de domiciliu/reședința, CNP, vârsta, telefon, email, număr si serie
CI/BI, stare civila, nivel de educație (inclusiv diplome de studii), statut pe piața forței de munca,
date privind apartenența la un grup vulnerabil(daca este cazul) fotografii.
Scopul colectării datelor vizează implementarea proiectului STUDENT ANTREPRENOR în
cadrul Programului Operațional Capital Uman, transparența gestionării fondurilor europene și
egalitatea de șanse în accesarea fondurilor europene, respectiv pentru:
1) informarea privind activitățile proiectului
2) recrutarea și selecția grupului țintă
3) participarea la activitățile de formare profesională
4) furnizarea de servicii de consultanță și consiliere
5) participarea la concursul de planuri de afaceri
6) participarea la sesiunile de consigliere/consultanță/mentorat
7) încheierea de contracte de subvenție
8) acordarea de subvenții
9) monitorizarea și verificarea modului de implementare a planurilor de afaceri
10) promovarea rezultatelor proiectului prin diverse instrumente (publicare pe paginile web ale
partenerilor ale listelor de participanți la activitățile proiectului, evenimente de promovare
și schimb de bune practici, fotografii/video realizate in timpul evenimentelor organizate în
cadrul proiectului/cursurilor, publicare liste cu câștigătorii concursului de planuri de
afaceri, comunicate de presă, promovarea afacerilor înființate prin intermediul proiectului)
11) obligațiile contractuale ale partenerilor privind raportarea către finanțator a modului de
implementare a proiectului
Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în scopuri
legale sau contractuale, cum ar fi: OIR POSDRU SUD VEST Oltenia, Ministerul Fondurilor Europene,
Autoritatea de Management POCU, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în procesele
aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice abilitate de lege. Datele dumneavoastră
ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană conform legislației europene
aplicabile.
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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 depune o plângere în faţa autorităţii de supraveghere competente
şi 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.
Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa o cerere la adresa secretariat@cciamh.ro
sau ccigj.office@gmail.com
Datele vor fi utilizate pe durata derulării proiectului, respectiv 24 de luni calendaristice, în
perioada implementarii proiectului și pe perioada de sustenabilitate asumată. Ulterior, acestea vor
fi stocate pentru o perioadă de cca. 5 ani, în vederea monitorizării de către autoritățile
contractante.
Fără acordul dvs. explicit, dat prin acest formular, nu vă mai putem contacta și nu mai
putem trimite niciun fel de informații sau materiale privind activitățile proiectului.
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.

Subsemnat(a)(ul) ......................................................................................................
Îmi dau acordul asupra folosirii datelor personale de către Parteneriatul Proiectului, prin
bifarea activităților de mai jos, pentru oricare din situațiile de mai jos, după caz
(bifați):
[ ] furnizarea de informații privind activitățile organizate în cadrul proiectului (apeluri telefonice,
email-uri, liste de participare la evenimentele de informare, documente de participare);
[ ] recrutarea și selecția grupului țintă (documente de înregistrare, selecție, validare);)
[ ] participarea la concursul de planuri de afaceri (documente de participare și selecție)
[ ] furnizarea de servicii de consultanță și consiliere (documente de informare si participare)
[ ] încheierea de contracte de subvenție (documente de contractare) şi executarea acestora;
[ ] acordare subvenții (documente decontare subvenții);
[ ] monitorizarea și verificarea modului de implementare a planurilor de afaceri (emailuri,
documente de monitorizare tehnica si financiară);
[ ] promovarea rezultatelor proiectului (publicare pe paginile web ale partenerilor ale listelor de
participanți la activitățile proiectului, a listelor cu câștigătorii concursului de planuri de afaceri, ce
vor conține nume și prenume, publicarea de fotografii/video de la evenimentele organizate în
cadrul proiectului, comunicate de presă, promovarea afacerilor înființate prin intermediul
proiectului).
[ ] raportarea către administratorul de schema de minims a modului de implementare a proiectului,
către OIR POSDRU SUD VEST Oltenia, Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management
POCU, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus
menționate, autorități publice abilitate de lege, Comisia Europeană conform legislației europene
aplicabile.
Semnătura
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