Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Anexa 3
NOTIFICARE
Privind prelucrarea datelor cu caracter personal
„EU – ANTREPRENOR creșterea participării studenților din categorii vulnerabile la programe de studii de licență prin
inovare antreprenorială”, POCU/379/6/21-125144
studenți din anii terminali ai ciclului de licență din învățământul terțiar universitar

Secțiunea 1: Fișă de informații
Sunteți rugat/ă să citiți aceste informații cu multă atenție și să adresați orice întrebare referitoare la
participarea în acest proiect, înainte de accepta să participați și să vă dați acordul final în scris.
Universitatea din Petroșani, în calitate de Operator asigură prelucrarea următoarelor date cu caracter
personal ale participanților, prin personalul special autorizat:

a) categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, date
din actele de stare civilă, telefon, e-mail, seria și numărul actului de identitate, mediu de
proveniență, localizare geografică, gen, vârsta, situație familială, situația pe piața forței de muncă,
ocupația, funcția, educația, imagini și înregistrări video.

b) categorii de date cu caracter special: cod numeric personal (CNP), categorie de persoană
dezavantajată care dezvăluie originea rasială sau etnică;
Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de persoană înscrisă în procedura de selecție grup
țintă sau de participant la activitățile proiectului, în mod voluntar, notate pe propria răspundere pe
formularele-tip folosite în procesul de înregistrare în grupul țintă și/sau în documentele de raportare a
activităților dar și copiile după documentele de identitate, de stare civilă, studii și calificări, sunt necesare în
contextul îndeplinirii obligațiilor legale privind executarea contractului de finanțare nr. nr. 25759/
24.05.2019 pentru proiectul „EU – ANTREPRENOR creșterea participării studenților din categorii vulnerabile
la programe de studii de licență prin inovare antreprenorială”, POCU/379/6/21-125144.
Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă:

a) Orientări privind operațiunile de finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman
2014-2020;

b) Ghidul solicitantului – Condiții specifice;
c) Contract de finanțare și anexele acestuia;
d) Legislația națională și europeană aplicabilă;
e) Manualul Beneficiarului.
Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal. Suntem obligați prin contractul de finanțare nr.
25759/ 24.05.2019 și prin legislația aplicabilă în vigoare să raportăm toate informațiile colectate
autorităților competente. Destinatarii informațiilor sunt: Ministerul Fondurilor Europene în calitate de
Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman și Organismul Intermediar
Ministerul Educației Naționale.

Datele cu caracter personal vor face obiectul următoarelor operațiuni de prelucrare: colectare,
înregistrare, organizare, utilizare în scopurile menționate, stocare, ștergere.
Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:
dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergere (dreptul de a fi
uitat), dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de
a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.
Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum acestea sunt stabilite
sau dacă aveți întrebări cu privire la aceste aspecte și la protecția confidențialității, vă rugăm să ne
contactați printr-un email la euantreprenor.125144@gmail.com.

Secțiunea 2: Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pe care le colectează și le
deține Universitatea din Petroșani
Prin semnarea și acceptarea prezentului document eu:
Nume, Prenume:

___________________________________

Adresa:

___________________________________

Telefon:

___________________________________

E-mail:

___________________________________

Declar că sunt informat despre drepturile mele și despre faptul că datele mele personale vor fi tratate
confidențial, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679 din 2016 (GDPR) și legislației
române cu privire la protecția datelor cu caracter personal.
Am luat la cunoștință prevederile legale care impun necesitatea de colectare și procesare a datelor mele cu
caracter personal, pe care le furnizez benevol către Universitatea din Petroșani (nume, prenume, adresa
domiciliu, locul de reședință, date din actele de stare civilă, telefon, e-mail, mediu de proveniență,
localizare geografică, gen, vârsta, situație familială, situația pe piața forței de muncă, ocupația, funcția,
educația, cod numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate, categorie de persoană
dezavantajată care dezvăluie originea rasială sau etnică), în următoarele scopuri:
☐ Da

☐ Nu

b. Comunicări referitoare la implementarea proiectului și a activităților în care ☐ Da
particip (invitații evenimente, informări despre diverse manifestări,
planificarea activităților, acordare de instrumente de sprijin, burse, premii
și altele) de la Universitatea din Petroșani

☐ Nu

☐ Da

☐ Nu

d. Prelucrare în scopuri statistice și de promovare obligatorie conform legislației ☐ Da
aplicabile cu privire la rezultatele activităților în care particip

☐ Nu

a. Participarea la procesul de selecția în grupul țintă al proiectului

c. Chestionare de feedback cu privire la activitățile în care particip

Îmi exprim consimțământul privind colectarea și procesarea imaginilor și înregistrărilor video, în
următoarele scopuri: publicarea de fotografii și de înregistrări video pe paginile oficiale ale proiectului
(website, Facebook), pe rețelele de socializare (Facebook, Twiter și Instagram) și în mass-media.

☐ Da

☐ Nu

Transferul de date: Sunt de acord ca Universitatea din Petroșani să transmită aceste date, după caz către
Ministerul Fondurilor Europene în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional

Capital Uman, Organismul Intermediar Ministerul Educației Naționale, și/sau cu partenerul proiectului
Universitatea din București. Actualizările datelor mele pot fi împărtășite între organizațiile menționate.
Am fost informat/ă că drepturile mele sunt următoarele: pot să îmi retrag oricând doresc consimțământul
acordat, cu efecte pentru viitor; pot solicita rectificarea, actualizarea sau ștergerea, datelor mele, mă pot
opune sau pot să restricționez prelucrarea acestor date; prin intermediul canalelor de comunicate
specificate mai jos, pot să solicit informații privind datele mele stocate de către Universitatea din Petroșani;
pot solicita să nu fiu supus unei decizii individualizate bazate exclusiv pe prelucrare automată; pot depune o
plângere la autoritatea de supraveghere în cazul în care mi-au fost încălcate drepturile mai sus menționate.
Pentru mai multe detalii referitoare la procesarea datelor personale de către Universitatea din Petroșani și
drepturile dumneavoastră legate de acest aspect precum și pentru informații suplimentare vă puteți adresa
astfel: - ne puteți scrie pe adresa de e-mail euantreprenor.125144@gmail.com.

-

adresați o solicitare scrisă, datată și semnată, la Registratura noastră din Petroșani, jud. Hunedoara,
Str. Universității, nr. 20;

-

Responsabilul nostru cu protecția datelor cu caracter personal vă va contacta și veți primi răspuns
la solicitare în cel mai scurt timp posibil.

Data,

Semnătura,

