Informare şi Declaraţie de consimţământ
privind utilizarea datelor cu caracter personal
Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice Sf. Haralambie Brașov, cu sediul în
Municipiul Brașov, România, Str. Pârâului nr. 4, CIF 18058331, în calitate de aplicant
și
Asociația de Servicii Sociale SCUT, cu sediul în Brașov, str. Țebea, nr. 16, jud. Brașov, CIF
13652448, în calitate de partener,
Prelucrează datele cu caracter personal colectate prin intermediul documentelor de
înscriere în grupul țintă al proiectului ”CASA NOASTRĂ”, Cod SMIS: POCU/738/4/20, în
conformitate cu cerințele Regulamentului UE 679/2016 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 (GDPR), în urmatoarele scopuri:

Înscrierea în grupul țintă al proiectului ”CASA NOASTRĂ”, Cod SMIS: POCU/738/4/20;
îndeplinirea obiectivelor proiectului și în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în
vigoare, având ca temei legal respectarea obligațiilor legale impuse de Contractul de Finantare
POCU/738/4/20;

Raportarea datelor participanților la program către Ministerul Fondurilor Europene, în
calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, reprezentat
prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane Regiunea Centru, având ca temei legal respectarea obligaţiilor legale
impuse de Contractul de Finanțare POCU/738/4/20;

Comunicarea cu grupul țintă și transmiterea de informări, având ca temei legal interesul
legitim al Asociației pentru Persoane cu Dizabilități Fizice Sf. Haralambie Brașov şi Asociației
de Servicii Sociale SCUT, legat de asigurarea bunei desfășurări a activităților şi programelor
derulate în cadrul proiectului ”CASA NOASTRĂ”, Cod SMIS: POCU/738/4/20, la care v-ați
exprimat intenţia de participare, atunci când, conform evaluării noastre, considerăm că
prelucrarea este corectă, rezonabilă şi proporțională cu scopul prelucrării.
Datele vor fi stocate la Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice Sf. Haralambie
Brașov şi Asociația de Servicii Sociale SCUT în format electronic şi pe suport hartie, cel puţin 3
(trei) ani de la data finalizării proiectului ”CASA NOASTRĂ”, Cod SMIS: POCU/738/4/20.
De asemenea, Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice Sf. Haralambie Brașov şi
Asociația de Servicii Sociale SCUT au obligația legală de a pune datele dumneavoastră la
dispoziția AMPOCU/ OI POCU delegat, Autorității de Certificare, Autorității de Audit, Comisiei
Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curții Europene de Conturi, precum și oricărui
organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile.
Instituțiile vizate au dreptul de a solicita operatorului, în ceea ce privește datele cu caracter
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personal referitoare la persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea acestora sau restricționarea
prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Persoanele vizate au dreptul de a depune o
plângere în fața unei autorităţi de supraveghere.
Dreptul la ştergerea datelor sau cel de a se
opune prelucrării nu pot fi exercitate, având în vedere necesitatea respectării unei obligații legale
ce prevede prelucrarea în temeiul dreptului intern, precum și interesul legitim de a putea certifica
participarea la activitățile/programele proiectului ”CASA NOASTRĂ”, Cod SMIS: POCU/738/4/20.
Având în vedere că furnizarea de date cu caracter personal ce fac obiectul înscrierii
dumneavoastra reprezintă o obligaţie legală, Asociația pentru Persoane cu Dizabilități Fizice Sf.
Haralambie Brașov si Asociația de Servicii Sociale SCUT, nu vor putea permite înscrierea și
participarea persoanelor care nu vor furniza aceste informații. Temeiul legal pentru prelucrarea
datelor personale este art.6 alin.(1) lit. (a), (b), (c), (e), (f) GDPR. Pentru mai multe informații
despre GDPR și drepturile persoanelor vizate, puteți accesa site-ul Autoritatii Naționale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro.
Subsemnatul/a
__________________________________________________
(Nume,
Prenume), având CNP / CUI ______________________, în calitate de Titular / Reprezentant legal
al
minorului/
Împuternicit
al
reprezentantului
legal
al
minorului
____________________________________
(Nume,
Prenume
minor),
CNP
________________________, în vârstă de _______ ani, prin prezenta declar că am luat la
cunoștință de Politica privind prelucrarea datelor cu caracter personal a Asociației pentru Persoane
cu Dizabilități Fizice Sf. Haralambie Brașov şi Asociației de Servicii Sociale SCUT, în cadrul
proiectului ”CASA NOASTRĂ”, Cod SMIS: POCU/738/4/20, precum şi drepturile persoanelor vizate,
inclusiv existenţa dreptului de a-mi retrage consimţământul în orice moment, fără a fi afectată
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

Nume/ Prenume
..............................................................…
Semnatura
..............................................................…
Data
..............................................................…
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