Titlul proiectului: „Imbunatatirea competentelor practice ale studentilor prin activitati de invatare la locul de munca, consiliere si
orientare in cariera– Viitor pentru studenti!”, POCU/626/6/13/133488
PROIECT COFINANȚAT DE UNIUNEA EUROPEANĂ DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN
PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014-2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Obiectiv tematic 10: Efectuarea de investiții în domeniul educației, al formării și al formării profesionale în vederea dobândirii
de competențe și a învățării pe tot parcursul vieții
Obiectiv 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
Contract nr. 20951/11.09.2020

Anexa 6
NOTĂ INFORMATIVĂ
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA, in calitate de Lider de parteneriat, împreună cu
partenerii AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL și ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PROTECȚIA MEDIULUI (SRPM),
prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dvs. prin acest document în scopul implementării și derulării proiectului
POCU/626/6/13/133488- „Imbunatatirea competentelor practice a studentilor prin activitati de invatare la locul de
munca, consiliere si orientare in cariera – Viitor pentru studenti!”
Solicitantul împreună cu partenerii sai, în calitate de operatori, vor prelucra, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului
European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație
a acestor date ("Regulamentul") și a Legii nr. 677/2001, următoarele categorii de date furnizate de dvs.: numele și prenumele,
sexul, telefon/fax, adresa (domiciliul/reședința), e-mailul, profesia, locul de muncă, formare profesională - diplome - studii,
fotografii / poze, datele cu caracter personal care denotă originea etnică a persoanelor vizate, codul numeric personal, seria și
numărul actului de identitate/pașaportului, etc.
Datele vor fi dezvăluite şi transferate către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional de Capital Uman (AM/
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest
Oltenia), România.
Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter
personal și liberă circulație a acestor date ("Regulamentul") și a Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie
asupra datelor, dreptul de opoziţie şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi
prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, solicitantului CORPUL EXPERTILOR
CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA sau partenerilor AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL și ASOCIAȚIA
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PROTECȚIA MEDIULUI (SRPM). De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

DECLARAȚIE PRIVIND EXPRIMAREA ACORDULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

Subsemnatul(a) .........................................................................., arăt în mod expres și neechivoc, că pun de
bunăvoie la dispoziția operatorilor CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA, in calitate de
Lider de parteneriat, împreună cu partenerii AVISSO ACCOUNTING SERVICES SRL și ASOCIAȚIA SOCIETATEA ROMÂNĂ DE
PROTECȚIA MEDIULUI (SRPM), in calitate de Parteneri, datele mele personale și că sunt de acord cu prelucrarea acestora și
dezvăluirea lor către destinatarii indicați de operator, pe parcursul derulării proiectului.
De asemenea, arăt că am înțeles drepturile conferite mie de Regulamentul European 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date ("Regulamentul") și de Legea nr.
677/2001 și modul în care pot să le exercit, respectiv: dreptul de acces, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de
opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiției.
Numele, prenumele persoanei vizate: ..........................................................................
Semnătura persoanei vizate: .....................................................................................
Numele, prenumele și semnătura persoanei care a făcut informarea: ....................................

