Proiect co-finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritara 6. Educație și competențe
Obiectivul specific 6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un loc de
muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice
cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM
Contract POCU/829/6/13/140498

Notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal:
SC G.S. TRAINING SERV SRL, în calitate de Lider de parteneriat, CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA VASLUI, în
calitate de Partener 1 si CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA TELEORMAN, în calitate de Partener 2, în cadrul
proiectului “Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM”, prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră
prin intermediul unor documente, în scopul identificării grupului ţintă al proiectului şi îndeplinirii obiectivelor Proiectului
POCU/829/6/13/140498 cofinanţat din Fondul Social European, in temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia datelor). Categoriile de date pe care le prelucrează în acest context, se regăsesc în Formularul individual de înregistrare a
grupului ţintă, furnizat de AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 şi sunt
următoarele: nume, prenume, CNP, adresă, telefon, e-mail, gen, naţionalitate, vârstă, mediu rezidenţial, nivel de instruire, statut pe
piaţa muncii, apartenenţa la un grup vulnerabil.
Pentru a beneficia de serviciile/ facilităţile pe care le oferă proiectul menţionat, este necesară înregistrarea dumneavoastră ca
participant, prin completarea Formularului individual de înregistrare standard şi a celorlalte documente aferente grupului ţintă al
proiectului.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SC G.S. TRAINING SERV SRL și a partenererilor săi CAMERA DE COMERT,
INDUSTRIE SI AGRICULTURA VASLUI si CAMERA DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA TELEORMAN în cadrul proiectului și vor fi
comunicate către AUTORITATEA DE MANAGEMENT PENTRU PROGRAMUL OPERAŢIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020 și Organismul
Intermediar Regional pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est.
Vă informăm că, potrivit prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016,
beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi
dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor
drepturi, vă puteţi adresa societatii GS TRAINING SERV SRL, CAMEREI DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA VASLUI sau CAMEREI
DE COMERT, INDUSTRIE SI AGRICULTURA TELEORMAN cu o cerere scrisă, semnată şi datată. De asemenea, vă este recunoscut
dreptul de a vă adresa justiţiei.

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT CU PRIVIRE LA
UTILIZAREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul(a)..……………………...………………………………………., posesor/e al/a CI seria. ......…..., nr. …..................,
CNP ………………………………………., declar că am luat cunoştinţă de Nota de informare privind protecţia datelor cu
caracter personal şi îmi exprim acordul pentru utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal în
cadrul proiectului „Start in antreprenoriat inovativ in regiunea SM”- POCU/829/6/13/140498.
Totodată, îmi exprim, consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat cu privire la prelucrarea
datelor mele cu caracter personal, în scopul exercitării atribuțiilor și serviciilor specifice ale G.S. TRAINING SERV
SRL (Beneficiar), CCIA Vaslui (Partener 1) si CCIA Teleorman (Partener 2), în cadrul proiectului „Start in
antreprenoriat inovativ in regiunea SM”- POCU/829/6/13/140498.
Semnătura .........................................
Data ...................................................

Beneficiar

Partener 1

Partener 2

