
 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 1 – Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri" 
Contract de finantare nr. SE_18215/ 09.08.2021; POCU/908/1/3/150814  
Titlu proiect: “EXCEL - Masuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs” 

Anexa 2 

Declaratie de consimtamant privind acordul utilizarii datelor cu caracter personal 
 

Subsemnatul(a)____________________________________________, domiciliat(ă) în localitatea__________________ 
str._____________________________________, nr._______, bl._________, sc. _____, ap.____, judeţul_______________,  
CNP ___________________________________________, declar că am fost informat(ă) cu privire la Politica privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi la categoriile de date care urmează să fie colectate şi prelucrate în 
cadrul proiectului “EXCEL - Masuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs” – ID 150814 şi îmi exprim acordul cu 
privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal.  
Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se efectuează de către ASOCIATIA TEHNOPOL GALATI si 

partenerii implicati in cadrul proiectului “EXCEL - Masuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs” în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi 
de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor/RGPD) şi ale Legii nr.190/2018 privind 
măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, transpusă prin 
Legea nr. 506/2004.  
În temeiul prevederilor art.4 pct.2 al Regulamentului invocat, prelucrarea datelor înseamnă orice operațiune sau set de 
operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără 
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea 
sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în 
orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 
Datele dumneavoastră cu caracter personal care vă sunt solicitate şi supuse prelucrării sunt: nume, prenume, CNP, data 
naşterii, cetăţenia, naţionalitatea, seria şi numărul actului de identitate, al paşaportului, adresa de domiciliu, adresa de 
corespondenţă, e-mail, telefon (fix, mobil, fax), identificator online, etnia, sex, studii, încadrarea în grad de handicap, 
încadrarea în categorii de persoane marginalizate, date privind persoanele aflate în întreţinere (copii, coasiguraţi), 
informaţii referitoare la ocupaţia, numele angajatorului, natura activităţii desfăşurate (meseria desfăşurată), informaţii 
de natură financiară (venituri, conturi bancare, istoric venituri, beneficiar de pensii/prestaţii sociale), fotografii 

semnătura. Menţionam că ASOCIATIA TEHNOPOL GALATI si partenerii implicati in cadrul proiectului “EXCEL - Masuri 
active pentru ocuparea tinerilor NEETs” colectează datele în vederea furnizarii de servicii specifice obiectului de 

activitate, creşterea oportunităţilor pentru încadrarea şomerilor NEET, înregistraţi la Serviciul Public de Ocupare. Conform 
cerinţelor Regulamentului (UE) 2016/679 şi ale Legii nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului 

(UE) 2016/679, ASOCIATIA TEHNOPOL GALATI si partenerii implicati in cadrul proiectului “EXCEL - Masuri active pentru 
ocuparea tinerilor NEETs” au obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate mai 

sus, datele personale pe care ni le furnizaţi. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada prevazută de legislaţia 
naţională şi comunitară în vigoare.   
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face de către angajaţii ASOCIATIEI TEHNOPOL GALATI si ai partenerilor 

implicati in cadrul proiectului “EXCEL - Masuri active pentru ocuparea tinerilor NEETs”, în conformitate cu atribuţiile 

de serviciu precum şi de către alte instituţii publice, naţionale şi internaţionale. 
Datele dumneavoastră pot fi transferate catre AM PECU/OIR, autorităţi publice centrale şi  locale, alte organizaţii interne 
şi/sau internaţionale. 
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele. Refuzul dumneavoastră determină însă imposibilitatea derulării activităţilor 
pentru scopurile mai sus indicate. 
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării în cadrul proiectului EXCEL - Masuri active pentru ocuparea tinerilor 

NEETs” – ID 150814, de către ASOCIATIA TEHNOPOL GALATI si partenerii implicati in cadrul proiectului “EXCEL - Masuri 
active pentru ocuparea tinerilor NEETs”. Conform Regulamentului 2016/679 beneficiaţi de dreptul de informare, de 

acces, de actualizare, anonimizare, restricţionare, de a vă opune prelucrării, de portabilitate, dreptul de a face plângere 
la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, conform legii şi dreptul de a vă adresa 
justiţiei in conditiile legii. 
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail: 
nora.mocanu@tehnopol-gl.ro, telefon:  0236/493277. 
Dacă unele din datele despre dumneavoastră vor suferi modificări, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil în 
vederea corectării acestora. 
De asemenea vă informăm că instituţia noastră a stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și a asigura 
confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor cu caracter personal şi pentru prevenirea accesării şi utilizării 
neautorizate şi a încălcării securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislaţia în vigoare. 
Prezentul consimţământ a fost întocmit în 2 exemplare, câte un exemplar pentru fiecare parte. 
 

Data                          Semnătura 
.............................                                                                        ..............................  
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