Anexa 5
Declaratie pe proprie raspundere consimtamint prelucrare date cu caracter personal
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE
Titlu proiect:

„Dezvoltarea continua si sustinuta a antreprenoriatului social in regiunea Centru - SMART SOCIAL BUSINESS”

Acronim proiect:

Smart Social Business

Contract nr.:

POCU / 449 / 4/16 /128458

Subsemnatul .........................................................., CNP: ................................................... îmi exprim consimțământul expres şi
neechivoc, explicit şi informat asupra colectării, prelucrării și utilizării tuturor datelor mele personale, inclusiv a celor cu
caracter special prevăzute de art. 7, 8 și 9 din Legea nr. 677/2001, de către SC IPA SA.
NOTĂ DE INFORMARE
SC IPA SA - Societatea Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Productie de Echipamente si Instalatii de Automatizare este
înscrisă în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal al Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal sub nr. 31797.
In conformitate cu Decizia IPA nr. 5/18.01.2018, SC IPA SA -Societatea Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Productie de
Echipamente si Instalatii de Automatizare, reprezentata de Florian Udrescu, Director General prelucrează datele cu caracter personal
furnizate de dumneavoastră prin documentul atasat (Anexa 8 - Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile
finanțate prin POCU 2014-2020).
Scopul prelucrării datelor personale este desfașurarea activităților în cadrul proiectului finanțat din POCU: „Dezvoltarea continua si
sustinuta a antreprenoriatului social in regiunea Centru - SMART SOCIAL BUSINESS”, respectiv:
-

înscrierea Dvs. în cadrul grupului țintă al proiectului pentru participarea la concursul de planuri de afaceri
NU sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal din formular.

Refuzul dvs. determină neincluderea Dvs. în grupul țintă al proiectului și deci nu vă oferă posibilitatea de a beneficia de serviciile gratuite
pe care proiectul le oferă membrilor grupului țintă.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: Autoritatea de
Management Pentru Programul Operațional Capital Uman (AMPOCU), Organismul Intermediar Regional Pentru POCU delegat - in
calitate de finanțator.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.
Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la SC IPA SA, în atenția D-lui Florian
UDRESCU, Director General, Adresa/Sediul: Calea Floreasca nr. 169, et.4, cam.1,, București, Sectorul 1, București. Deasemenea, vă
este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţi e poate fi
exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie,
securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale
în scopuri de marketing direct.

Data completarii:
Nume si prenume,
Semnatura:

1

