
Investim în dezvoltare durabilă 
Proiect confințat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 

Investim în dezvoltare durabilă 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 4: „Incluziunea socială și combaterea sărăciei”  
Obiectivul specific 4.16 „Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o 
manieră auto-sustenabilă” 
Titlu proiect: „SOLIDAR - Efort comun pentru un viitor mai bun!” 
Nr. contract: POCU/449/4/16/128673 
Cod SMIS 2014+: 128673 

FT 02 
Anexa 3 

 
 

ACORD DE UTILIZARE A DATELOR PERSONALE 
 
 
   

Subsemnatul/a ……………….………….........................................…………………………, domiciliat/a în 
localitatea ….............………..…, județul ….………..……………, strada ..……………………., nr......, 
posesor al CI, seria .……, numărul ……..……………, eliberat de ......…………………….....……..., la 
data de ………………….., CNP…………………....…..……..., în calitate de participant în cadrul 
procedurii de selecție a grupului țintă aferent proiectului  „SOLIDAR - Efort comun pentru un viitor 
mai bun!”,  ID: POCU/449/4/16/128673, imi exprim acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor 
mele cu caracter personal de catre beneficiarul proiectului Asociatia pentru Sprijin in Dezvoltarea 
Economiei Sociale - Incluziune, Responsabilitate Cooperatista, Antreprenoriat Social si cei doi 
parteneri: Asociația Mâini Întinse  și Asociația Centrul Pentru Dezvoltare  Durabilă Delta Nova  

Sunt de acord cu utilizarea fotografiilor, imaginilor video si a testimonialelor in scopul promovarii 
activitatilor si diseminarii rezultatelor proiectului mentionat. 
Confirm faptul că am luat la cunostinta ca aceste date vor fi tratate confidential, in conformitate cu 
prevederile Directivei CE/95/46 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, transpusa prin Legea nr. 677/2001 privind 
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 
date cu modificările si completările ulterioare, precum si prevederile Directivei 2002/58/CE privind 
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, 
transpusa prin Legea nr. 506/2004, si ca imi cunosc drepturile conferite de Legea 677/2001 privind 
protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor 
date. 
 
 
 
 
 
Data........................                         Semnătura.............................................................. 


