Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul tematic 8: Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor
Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și înființare de întreprinderi, inclusiv a unor microîntreprinderi și a
unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare
Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană
Titlul proiectului: „Romania acasa – Diaspora Start Up”
Contract: POCU/89/3/7/107619

DECLARAŢIE
privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Anexa 3

Subsemnatul(a)
...................................................................,
cod
numeric
personal
.........................................................., născut(ă) la data de .............................., în localitatea
...............................................,
domiciliat
în
(sat,
comuna,
oraş,
mun.)
........................................................... str. ......................................................................., nr.
........., bloc ........., sc. ......, apart. ......, jud. ..........................., posesor al CI seria ..........., nr.
..................., eliberată de ......................................, la data de ..................................., DECLAR
CĂ:
 Am fost informat că datele mele prersonale urmează să fie prelucrate în cadrul Proiectului
”România acasă - Diaspora Start Up” - ID 107619, implementat de către Camera de
Comerţ şi Industrie Braşov , cu sediul în Braşov, Str. Mihail Kogălniceanu nr. 18-20, bl.
1K, sc. C-D, jud. Brașov, tel. 0268.547075, fax.0268.547086, E-mail: ccibv@ccibv.ro, în
scopul implementării proiectului anterior precizat.
 Am fost informat că refuzul meu ar determina imposibilitatea înscrierii mele in grupul țintă
și implicit la concursul de planuri de afaceri din cadrul proiectului.
 Am fost informat că datele cu caracter personal furnizate se prelucrează numai în
scopul determinat şi sunt comunicate următorilor destinatari: AM POCU, OIR POCU,
alte autorități publice centrale/locale, instituții de învățământ și alte instituții abilitate.
 Am fost informat că, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestora (Regulamentul General privind
Protecția Datelor - RGPD), beneficiez de dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul
la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor,
dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat și că am dreptul de a-mi
retrage consimţământul în orice moment în forma scrisă, adresată CCIBV.
 Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter
personal în cadrul Proiectului ”România acasă - Diaspora Start Up” - ID 107619.

Data ..........................

Semnătura .......................................

