ANEXA 3

Acord privind furnizarea, prelucrarea și utilizarea datelor
cu caracter personal

Subsemnatul/a ..............................................................………...,
cu domiciliu/reședința:....….........................................................
.........................................................……………………………………………
………………….............................................................................
...........................................................................................
Act de identitate: Seria: ................... Nr. .....................................
CNP ...................................................................................….
Telefon: ................................. E-mail: .....................................
declar prin prezenta ca sunt de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor
mele cu caracter personal, rezultate din prezenta declarație si/sau din
actele/ copiile actelor depuse pentru înscrierea in vederea participării la
activitățile specifice proiectului “Consolidarea coeziunii economice și
sociale în Regiunea Sud-Muntenia și în Regiunea Centru” - Cod MySMIS
127358.
Înțeleg ca prelucrarea datelor personale se va realiza cu respectarea
prevederilor Regulamentului nr. 679/27.04.2016 adoptat de Parlamentul
European și Consiliul Uniunii Europene (denumit în continuare
Regulamentul) pentru aprobarea normelor privind protecția în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și a normelor
referitoare la libera circulație a acestui tip de date cu caracter personal.

Proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programului Operațional Capital Uman, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale,
combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de investiții 9v: Promovarea antreprenorialului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și economia socială și solidară pentru a
facilita accesul la ocuparea forței de muncă Obiectiv Specific (O.S.) 4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă, mysmis 127358.

Prin completarea prezentului acord, subsemnatul/a îmi exprim
consimțământul expres și neechivoc, explicit și informat, asupra
colectării, prelucrării și utilizării tuturor datelor mele personale, inclusiv
a celor cu caracter special prevăzute în Regulament.
De asemenea, sunt de acord cu utilizarea fără restricții a imaginii mele
(fotografii, filme, clipuri etc.) exclusiv in scopul promovării activităților si
rezultatelor proiectului “Consolidarea coeziunii economice și sociale în
Regiunea Sud-Muntenia și în Regiunea Centru” - Cod MySMIS 127358 pe
pliante, postere, broșuri, presa scrisa si audio video, site-ul proiectului,
pagina de Facebook a proiectului, etc.
Declar ca sunt de acord ca toate datele mele personale furnizate, sa fie
comunicate și în sistem on –line si juriului concursului de planuri de
afaceri.

Data

Semnătura
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