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ANEXA 5 

 

CONSIMTAMANT 

Declaratie de aprobare pentru colectarea si procesarea datelor personale  

Intre: 

Subsemnata/ul ........................................................................................, avand CNP 
.................................................. si CI/BI cu seria ........., nr. ....................., in calitate de persoana vizata 
si numit/a in continuare subiect 

si 

ASOCIAȚIA “CENTRUL DE CONSULTANȚĂ ȘI MANAGEMENT AL PROIECTELOR” 
EUROPROJECT, având sediul în str. Mihai Eminescu nr. 35, Municipiul Slatina, judeţul Olt, România, 
cod poştal 230116, telefon: 0722454917, poștă electronică: office@europroject.org.ro, cod de 
înregistrare fiscală 14762317, înregistrată în Registrul Asociațiilor și Fundațiilor sub nr. 7885/2005, cont 
bancar RO38BREL0002001540270103, deschis la Libra Bank, reprezentată legal prin domnul Petre 
JIANU, având funcţia de Președinte, in calitate de Partener 1 

si 

Universitatea Politehnica din Bucuresti - U.P.B., cu sediul in strada Splaiul Independentei, nr.313, 
sector 6, Bucuresti, codul fiscal 4183199 având calitatea de membru 2/Partener 2  

Si  

Camera Consultanților Fiscali, cu sediul în strada str. Alexandru Constantinescu, nr. 61, sector 1, 
Bucureşti, cod fiscal 18677087 având calitatea de membru 3/Partener 3  

Si  

Asociatia „Magurele Science Park” cu sediul in str.Atomistilor, nr.409, et.1, grup II B, Magurele, jud.Ilfov, 
cod fiscal 36156826 având calitatea de membru 4/Partener 4 

 in calitate de beneficiari al proiectului „EntrepLoading...”, Cod MySMIS: 141274, finantat prin POCU, 
Obiectivul specific 6.13, a intervenit urmatoarea declaratie de consimtamant: 

 
I. OBIECTUL CONSIMTAMANTULUI 

Prezentul consimtamant aproba colectarea si procesarea de catre beneficiar a datelor personale ale 
subiectului.   



 
 

 
        

                                                  

 

 
II. DATE COLECTATE 

Datele colectate de la subiect (pentru incadrarea in grupul tinta al proiectului, adresare si contact, 
corespondenta, transmiterea de comunicari/informari si includerea in activitatile eligibile ale proiectului) 
sunt urmatoarele: 

✓ Nume si prenume 
✓ Adresa domiciliu/ resedinta 
✓ Telefon 
✓ E-mail 
✓ Gen 
✓ Nationalitate 
✓ Varsta 
✓ Date privind activitatea profesionala si incadrarea pe piata fortei de munca 
✓ Date privind incadrarea in categorii de persoane dezavantajate 
✓ Date privind banca si contul bancar (doar in situatia realizarii de deconturi de cheltuieli in cadrul 

proiectului) 
✓ Date continute de cartea de identitate, certificatul de nastere, certificatul de casatorie (daca este cazul), 

ultima diploma de studii 
✓ Imagini foto si inregistrari video realizate in cadrul proiectului, care vor fi folosite in scopul 

monitorizarii/raportarii si promovarii proiectului.  

In cadrul procesului de recrutare si pe durata implementarii proiectului „EntrepLoading...” Cod 
MySMIS: 141274, prelucrarea datelor cu caracter personal este realizata de catre expertii echipei de 
proiect, stocarea acestor date realizandu-se in conformitate cu scopurile specifice procesului de 
recrutare, de includere in proiect si de implicare efectiva in activitatile acestuia.   

Prin furnizarea datelor personale, subiectul declara ca isi exprima in mod expres si neechivoc 
consimtamantul pentru ca orice date cu caracter personal, precum si orice alte informatii furnizate de 
subiect sa intre in baza de date a beneficiarului.  

 

III.  SCOPUL IN CARE VA FI UTILIZAT CONSIMTAMANTUL 

Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict in urmatoarele scopuri („Scopuri Permise”):  

• In scopurile specifice procesului de recrutare, de includere in grupul tinta eligibil al proiectului 
„EntrepLoading...”, Cod MySMIS: 141274 si de implicare efectiva in activitatile acestuia; 

• Respectarea obligatiilor legale ale beneficiarului 

• In scopul respectarii hotararilor judecatoresti si exercitarii si/sau apararii drepturilor legale 

• In orice scop aferent si/sau auxiliar oricarora dintre cele de mai sus sau orice alt scop pentru care datele 
cu caracter personal ale subiectului au fost furnizate.   

 
IV. DREPTURILE SUBIECTULUI IN LEGATURA CU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

Subiectul este protejat de catre Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal 
nr. 679/2016. Sub rezerva anumitor conditii legale, subiectul are urmatoarele drepturi in legatura cu 
prelucrarea datelor cu caracter personal: 



 
 

 
        

                                                  

 

• dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal referitoare la propria persoana pe 
care le detine beneficiarul;  in cazul in care subiectul isi exercita acest drept intr-un mod care este 
evident abuziv sau nefondat, beneficiarul isi rezerva dreptul la rambursare costurilor necesare 
suportate pentru prelucrarea copiilor respective si pentru remiterea copiilor intr-o perioada de timp 
rezonabila; 
• dreptul la rectificarea oricaror date cu caracter personal incorecte si dreptul la opozitie sau la 
restrictionarea utilizarii de catre beneficiar a datelor cu caracter personal ale subiectului; 
• dreptul de a face plangere in situatia in care subiectul este preocupat de modul in care 
beneficiarul gestioneaza datele cu caracter personal; 
• dreptul la stergerea datelor cu caracter personal, in situatiile in care subiectul se retrage.  

V. VALABILITATE 

Datele cu caracter personal ale subiectului vor fi sterse sau eliminate atunci cand nu mai sunt necesare 
in mod rezonabil in Scopurile Permise sau atunci cand acesta isi retrage consimtamantul (daca este 
cazul) si beneficiarul nu mai are obligatia legala de a continua sa stocheze datele respective.  

VI. TEMEIURI JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Orice operatiune care echivaleaza cu o prelucrare (colectare, stocare, inregistrare, structurare, 
adaptare sau modificare, extragere, consultare, utilizare, divulgare prin transmitere, distrugere) a 
datelor cu caracter personal ale subiectului va fi efectuata pe baza unuia dintre temeiurile juridice de 
mai jos: 

✓ Prelucrarea este necesara in vederea recrutarii subiectului, includerii in grupul tinta eligibil al 
proiectului „EntrepLoading...” 141274 si implicarii efective a acestuia in activitatile acestuia – in 
conformitate cu prevederile contractului de finantare; 

✓ Prelucrarea este necesara in vederea respectarii unei obligatii legale; 
✓ Prelucrarea este efectuata in temeiul consimtamantului prealabil si explicit al subiectului; 
✓  Prelucrarea este necesara in vederea protejarii intereselor vitale ale subiectului sau ale altei persoane 

fizice; 
✓ Prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime ale beneficiarului sau ale unui tert, cu exceptia 

cazurilor in care interesele sau drepturile subiectului prevaleaza asupra acestor interese.  

In cazurile in care dispozitiile legale aplicabile impun consimtamantul prealabil si explicit al subiectului 
pentru prelucrarea unor categorii speciale de date, beneficiarul va prelucra datele respective doar in 
temeiul consimtamantului prealabil si explicit al subiectului. In acelasi timp, beneficiarul isi va lua lua 
garantii suplimentare ca orice persoana fizica sau entitate care ii comunica datele speciale cu caracter 
personal ale subiectului a obtinut in prealabil consimtamantul acestuia. 

In orice moment, subiectul are dreptul de a-si retrage consimtamantul. Retragerea consimtamantului 
nu va afecta legalitatea prelucrarii datelor pe baza consimtamantului de dinaintea retragerii acestuia. 
In vederea retragerii consimtamantului subiectului pentru orice prelucrare asupra careia acesta a 
consimtit in prealabil, este necesara transmiterea unui e-mail la adresa office@europroject.org.ro sau 
transmiterea unei scrisori la adresa Bucuresti, Str. Spatarului, nr. 30, sector 2. In toate cazurile, 
consimtamantul va putea fi retras in acelasi mod in care a fost acordat. 

Ca regula generala, in cazurile in subiectul isi retrage consimtamantul, beneficiarul nu va mai permite 
prelucrarea datelor si va lua masurile corespunzatoare pentru stergerea oricaror inregistrari cu datele 
cu caracter personal ale subiectului. Cu toate acestea, in cazul in care prelucrarea este strict necesara, 
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iar prelucrarea s-ar putea baza pe alte temeiuri legitime prevazute prin dispozitiile legale aplicabile, 
beneficiarul va proceda la prelucrarea respectiva si va informa subiectul in acest sens. 

 

 

VI. PARTAJAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE SUBIECTULUI 

Beneficiarul poate partaja datele cu caracter personal cu instante de judecata, autoritati de aplicare a 
legii, autoritati de reglementare sau avocati/notari sau alte persoane daca se dovedeste necesar in 
mod just in vederea constatarii, exercitarii sau apararii unui drept in justitie sau a unui drept natural, 
sau in scopul unui proces de solutionare alternativa, confidentiala a diferendelor.  

De asemenea, beneficiarul poate partaja datele cu caracter personal ale subiectului cu persoanele sale 
imputernicite in vederea prelucrarii datelor cu caracter personal in Scopurile Permise, in numele sau si 
doar in conformitate cu instructiunile sale. Beneficiarul va pastra controlul asupra datelor cu caracter 
personal ale subiectului si va folosi masuri corespunzatoare de protectie, conform legii aplicabile, 
pentru a asigura integritatea si securitatea datelor cu caracter personal. 

Altfel, beneficiarul va divulga datele cu caracter personal doar cand  subiectul ii acorda permisiunea, 
cand i se impune prin legea aplicabila sau reglementari sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale 
sa procedeze astfel sau cand se impune in vederea investigarii unor activitati frauduloase sau 
infractionale, efective sau suspectate. 

VII. CONSIMTAMANT CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Prin semnarea prezentului consimtamant, subiectul accepta colectarea si procesarea de catre 
beneficiar a datelor sale personale, inclusiv a datelor speciale cu caracter personal, in scopul 
mentionat.  

Beneficiarul va prelucra datele cu caracter personal primite de la subiect cu buna credinta, intr-un mod 
adecvat, pertinent si limitat la scopul permis, cu respectarea obligatiilor de pastrare a confidentialitatii 
si de asigurare a securitatii prelucrarii datelor.  

Beneficiarul va prelucra datele personale in mod corect si le va actualiza, in functie de solicitarile 
subiectului si va lua toate masurile pentru a verifica si corecta datele in cazul in care acestea sunt 
necorespunzatoare.  

Beneficiarul se obliga sa aplice masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru a preveni distrugerea 
accidentala sau intentionata ori pierderea, alterarea, dezvaluirea, accesul si  prelucrarea neautorizate 
a datelor cu caracter personal furnizate de catre subiect. 

Beneficiarul se obliga sa pastreze datele personale prelucrate in baza prezentului consimtamant, intr-
un format care sa permita identificarea subiectului strict pentru durata si scopurile in care au fost 
colectate, dupa care va proceda potrivit dispozitiilor legale in materie. 

Orice documente transmise in copie sau original precum si orice alte informatii sau date cu caracter 
personal primite de la subiect cad sub incidenta Regulamentul nr. 679/2016  privind protectia datelor 
la nivel european. 

Data:           Semnatura subiect 


