
  

ANEXA 4

Acord de utilizare a datelor personale

Subsemnatul/a ..........................................................................................

cu domiciliul și/sau reședința în .....................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

legitimat(ă) cu CI Seria: ...... Nr. ............... CNP .............................................,

telefon mobil: .................................. e-mail: .............................................,

ca beneficiar(ă) al(a) proiectului Vreau sa fiu antreprenor! - proiect finanțat prin Fondul
Social European – POCU/82/3/7/Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil
non-agricol  din  zona  urbană  -  România  Start  Up  Plus,  Cod  proiect:106972,  am  fost
informat(ă)  privind  obligativitatea  de  a  furniza  datele  mele  personale  cu  respectarea
dispozițiilor legale.

Declar că sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate, în scopul proiectului de
către Asociația EXINO și de către partenerii acesteia din cadrul acestui proiect.

Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a
obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar
că nu am furnizat informații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea,
garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și complete și mă angajez ca, în
eventualitatea modificărilor survenite în datele personale (reînnoirea cărților de identitate,
schimbarea  numelui,  schimbarea  adresei  de  domiciliu  și/sau  reședinței,  etc)  să  anunț
echipa proiectului și să aduc o copie doveditoare a actelor.

Datele  dumneavoastră  personale,  înregistrate/colectate  în  cadrul  derulării  proiectelor
POCU,  nu sunt prelucrate în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de
înregistare  individuală  și  nu  sunt  comunicate  către  niciun  terț,  excepție  făcând  doar
instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.

Data: Semnătura:

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru toți, Obiectivul tematic 8:
Promovarea unor locuri de muncă durabile și de calitate și sprijinirea mobilității lucrătorilor, Prioritatea de investiții 8.iii: Activități independente, antreprenoriat și

înființare de întreprinderi, inclusiv a unor micro întreprinderi și a unor întreprinderi mici și mijlocii inovatoare, Obiectivul specific 3.7: Creșterea ocupării prin susținerea
întreprinderilor cu profil non agricol din zona urbană.  Vreau sa fiu antreprenor!», MySMIS 106972


