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Programul Operațional Capital Uman 2014-2020  

Axa prioritară 5 Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității 

Titlul proiectului: Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat 

Beneficiar: Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat 

Cod SMIS: 140896 

Aria de implementare: Teritoriul LEADER Tovishat 

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

 

            Anexa 7 

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND  
UTILIZAREA SI PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 (a)  Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat, în calitate de beneficiar al proiectului, 

cu sediul în localitatea Panic, nr. 1/S, comuna Hereclean, jud. Sălaj vă aduce la cunoștință, 

în scopul exercitării dreptului la informare, prevăzut la art. 13 al. 1 din Regulamentul Uniunii 

Europene nr. 2016/679, următoarele:  

( b ) identitatea și datele de contact ale operatorilor : 

 Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat având cod de înregistrare fiscală/CIF: 

29056140, cu sediul în comuna Hereclean, Sat Panic nr. 1/S, județul Sălaj, cod postal 

457171, telefon: 0768.607.807, e-mail: galtovishat2012@gmail.com 

Asociația Apiromi având cod de înregistrare fiscală/CIF: 27191689, cu sediul în oraș 

Cehu Silvaniei, Str. Avram Iancu, Bl. T6, ap. 3, județul Sălaj și punct de lucru în comuna 

Hereclean, Sat Panic nr. 1/S, județul Sălaj, telefon: 0765.278.855, e-mail: 

erdeistefan1969@gmail.com 

S.C. Formarom S.R.L. având cod de înregistrare fiscală/CIF: 17368989, cu sediul în 

municipiul Zalău, Str. Mihai Viteazu nr. -, bl. B120, sc.A, et. 6, ap.21, județul Salaj și punct de 

lucru în municipiul Zalău, str. Corneliu Coposu, nr.3, județul Sălaj, telefon: 0724522308/ 

0729038216, e-mail: dinamicarmen@gmail.com 

 (c) în scopul acordării de asistență juridică pentru obținerea de drepturi sociale, 

furnizării de servicii sociale prin acordarea unei mese calde pe zi în cadrul cantinei sociale, 

furnizării serviciilor de informare și consiliere profesională, furnizării de cursuri de formare 

profesională, furnizării de servicii de consiliere și consultanță antreprenorială, acordării de 

granturi pentru înființarea de noi afaceri  și al diseminării rezultatelor acestui program prin 

mailto:galtovishat2012@gmail.com
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diferite mijloace scrise și/sau electronice,  transmiterii de oferte şi prezentare servicii, 

arhivare documente, d) temeiul juridic al prelucrării, îl constituie: Contract 

POCU/827/5/2/140896 - Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL 

Tovishat “ și legislația din domeniul serviciilor sociale și incluziunii sociale, legislația din 

domeniul muncii și protecției sociale, legislației din domeniul formării profesionale, legislatia 

privind informarea și consilierea profesională, legislația privind fiscalitatea şi arhivarea 

documentelor. (e)  destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal : 

parteneri contractuali :, Asociația Apiromi (Partener 1), Formarom S.R.L. (Partener 2)  

autorități contractante și de control : AM POCU, OIR POCU,  ANC, AJPIS, ORC, alte 

instituţii abilitate (f)  vă informam că NU avem intenția de a transfera date cu caracter 

personal către o țară terță sau o organizație internațională; (g) datele cu caracter personal 

vor fi utilizate și stocate : maxim 5 ani de la data încheierii contractului de finanțare 

POCU/827/5/2/140896  . 

(h)  Aveți dreptul de a solicita: accesul la datele dumneavoastră personale, rectificarea, 

ștergerea acestora, restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării și dreptul la 

portabilitatea datelor; (i)  De asemenea aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice 

moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de 

retragerea acestuia; (j)  Aveți dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de 

supraveghere; (k)  Vă informăm că furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o 

obligație necesară pentru derularea relațiilor contractuale de muncă și  întocmirea 

documentelor aferente, motiv pentru care sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter 

personal, în caz contrar activitățile menționate nu pot fi desfășurate. (l)  Vă informăm că NU 

există un proces decizional automatizat care include crearea de profiluri. (m) În cazul în care 

Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat intenționează să prelucreze ulterior datele cu 

caracter personal într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, precizate 

mai sus, vă informăm că o să vă fie furnizate, înainte de această prelucrare ulterioară, 

informații privind scopul secundar respectiv și orice informații suplimentare relevante. 

Data………..     

                                                   Am luat la cunoștință 

EXPERT GRUP ȚINTĂ                              PERSOANĂ INFORMATĂ 
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CHIȘ FLORIN-CĂTĂLIN                                                   Nume prenume și semnatură 

 

 

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

 

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 

privind protecția datelor),  

Subsemnatul/Subsemnata____________________________________________________,

CNP_______________________________ 

 

în calitate de participant în cadrul procedurii de selecție și, eventual, după recrutare, de 

membru al Grupului Țintă în cadrul proiectului „ Implementarea SDL în comunitățile 

marginalizate din teritoriul GAL Tovishat”, Contract POCU/827/5/2/140896,  

 

DECLAR CĂ: 

 îmi dau în mod expres și neechivoc consimțământul ca următoarele date personale : 

nume, prenume, CNP, prenume părinți, naționalitate, nivel de studii, stare de 

sănătate, situație financiară, economică și socială,  localitate și județ  naștere, 

adresa de domiciliu,  email şi număr de telefon, imaginea și vocea mea,   să fie  

prelucrate de către de cãtre Asociația Grup de Acțiune Locală Tovishat, CUI 

29056140, cu sediul în localitatea Panic, nr. 1/S, comuna Hereclean, jud. Sălaj.   

- Am fost informat că datele mele personale urmează să fie prelucrate pentru înscrierea 
și participarea mea în calitate de beneficiar la activitățile  din cadrul  proiectului                               
„ Implementarea SDL în comunitățile marginalizate din teritoriul GAL Tovishat”, 
Contract POCU/827/5/2/140896 în scopul acordării de asistență juridică pentru 
obținerea de drepturi sociale, furnizării de servicii sociale prin acordarea unei mese 
calde pe zi în cadrul cantinei sociale, furnizării serviciilor de informare și consiliere 
profesională, furnizării de cursuri de formare profesională, furnizării de servicii de 
consiliere și consultanță antreprenorială, acordării de granturi pentru înființarea de noi 
afaceri  și al diseminării rezultatelor acestui program prin diferite mijloace scrise 
și/sau electronice,  transmiterii de oferte şi prezentare servicii, arhivare 
documente în conformitate cu legislația din domeniul serviciilor sociale și incluziunii 
sociale, legislația din domeniul muncii și protecției sociale, legislației din domeniul 

formării profesionale, legislatia privind informarea și consilierea profesională, legislația 
privind fiscalitatea şi arhivarea documentelor.  
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 Am fost informat că datele cu caracter personal vor fi utilizate și stocate pe o 

perioadă de maxim 5 ani de la data încheierii contractului de finanțare 

POCU/827/5/2/140896. 

 Am fost informat că datele cu caracter personal furnizate se prelucrează numai în 

scopul determinat şi sunt comunicate următorilor destinatari: Asociația Grup de 

Acțiune Locală Tovishat (Lider de parteneriat), Asociația Apiromi (Partener 1), S.C. 

Formarom S.R.L. (Partener 2) și AM POCU, OIR POCU, alte autorități publice 

centrale/ locale 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.  

 Îmi dau acordul pentru stocarea, prelucrarea şi transmiterea datelor cu caracter 

personal în cadrul proiectului menționat.  

 Sunt de acord cu utilizarea imaginii mele din fotografii, materiale video și alte 

testimoniale în scopul promovării activităților și diseminării rezultatelor proiectului. 

 Am fost informat că refuzul meu ar determina imposibilitatea înscrierii mele in grupul 

țintă.  

 

Vă informăm că aveți dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta 

legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

 

 

 

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

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

 

 

 

 

 



 
 

 
 

                                                                                                                                                

  
5 

 

 


