lnvestim în dezvoltare durabilă
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 4: lncluziunea socială și combaterea sărăciei
Domeniul major de intervenție 4.4 „Reducerea numărului de persoane aparţinând grupurilor vulnerabile
prin furnizarea unor servicii sociale/ medicale/ socio-profesionale/ de formare profesională adecvate
nevoilor specifice în vederea integrării socio-profesionale”
Contract: POCU/436/4/4/126443
Titlul proiectului „Solidaritate cu vârsta a treia”

Anexa nr. 2

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/subsemnata ____________________________________________
domiciliat/ă în Municipiul Gherla, județul Cluj Str._______________________________
blc. ______, sc.______, etj.______, ap.______, posesor/posesoare a/al CI/BI/pașaport
seria ______, număr _____________, eliberat de _____________________________,
la data de _______________________, CNP __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/,
în calitate de participant în cadrul procedurii de selecție a grupului țintă, îmi exprim
consițământul, cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, în
vederea întocmirii și transmiterii dosarului de candidatură pentru înscrierea ca grup țintă
în cadrul proiectului POCU/436/4/4/126443 – „Solidaritate cu vârsta a treia”
Sunt de acord ca informațiile din documentele care alcătuiesc dosarul de candidatură
să se prelucreze de către Asociația Caritas Eparhial Greco – Catolic Cluj, în scopul
desfășurării tuturor acțiunilor necesare implementării proiectului.
Cunosc și sunt de acord că prelucrarea, stocarea și transmiterea datelor vizează și
categorii precum: date care dezvăluie originea rasială sau etnică, date privind
sănătatea, despre membrii familiei și persoanele pentru care am drept de reprezentare,
incluzând și fără a se limita la acestea.
De asemenea îmi dau consimțământul expres în legătură cu furnizarea datelor cu
caracter prsonal către Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management
POCU – AMPOCU / Organismul Intermediar Regional – OIR, terți furnizori implicați
direct în implementarea proiectului, autoritățile publice abilitate de lege sau cu care
Solcitantul a încheiat protocoale de colaborare în scopul efectuării verificărilor necesare
și monitorizării proiectului.

Asociaţia Caritas Eparhial Greco – Catolic Cluj, Gherla

Am fost informat/imformată că datele vor fi tratate cu confidențialitate și în condiții de
siguranță precum și cu privire la drepturile prevăzute în Regulamentul 2016/679/UE
privind potecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu carater
personal și privind libera circulație a acestor date.
Cunosc că am dreptul de a solicita orcând revocarea prezentului acord printr-o
notificare transmisă la sediul Asociației Caritas Eparhial Greco Catolic, Cluj – Piața
Libertății nr. 10 Gherla și că aceasta nu afectează legalitatea prelucrării datelor înaintea
de data revocării.

Numele și prenumele, Semnătura

Data

(potențial beneficiar)
________________

__________________________

Asociaţia Caritas Eparhial Greco – Catolic Cluj, Gherla

