FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 3 Locuri de muncă pentru toți
Cod apel: POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbană
Titlul proiectului: Antreprenori SMART - Tineri Responsabili, Ambițioși, Motivați, de Succes
Beneficiar: Asociația “Societatea Națională Spiru Haret pentru Educație, Știință și Cultură”
Cod SMIS: 104098
Aria de implementare: Regiunea de dezvoltare Sud Muntenia

Anexa 4

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/a.......................................................................................................................,
domiciliat/a
in....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................,
locul

de

resedinta

in

........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
...,

nascut/a

la

data

numărul.……..……………,

de

......................................,
eliberat

posesor

de..…................……...,

al

CI,

la

seria.……,
data

de

…………..CNP.................................................................., in calitate de participant in cadrul procedurii de selecţie si, eventual, dupa recrutare, de membru al Grupului Tinta in cadrul proiectului
„Antreprenori SMART-Tineri Responsabili, Ambitiosi, Motivati, de Succes”, cod SMIS:
104098/POCU/82/3/7, imi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor mele
cu caracter personal de catre Asociatia ”Societatea Naţionala Spiru Haret pentru Educaţie, Ştiinta si Cultura” din Bucuresti, in conformitate cu prevederile Articolului 19 din Contractul de
Finantare cod SMIS 104098.
Totodata, sunt de acord cu utilizarea imaginii mele din fotografii, materiale video si alte
testimoniale in scopul promovarii activitatilor si diseminarii rezultatelor proiectului.
INVESTIM ÎN DEZVOLTARE DURABILĂ
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
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Confirm faptul ca am luat la cunostinta din Autorizatia nr. 37128 ca aceste date vor fi
tratate confidential, in conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a
acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 privind protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date cu modificarile si completarile ulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu
caracter personal si protecţia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpusa prin
Legea nr. 506/2004, si ca imi cunosc drepturile conferite de Legea 677/2001 privind protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor
date.

Nume si prenume: ........................................................

Semnatura: .........................................................
Data: ……………………………
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