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Anexa 3a

DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul(a), ________________________, născut(ă) la data de ____________, domiciliat(ă) în
localitatea ________________________, str. ________________________ nr. ____________ bl.
____________, sc. ____________, ap. ____________, județul ________________________,
posesor(oare) al(a) actului de identitate ____________ seria ____________ nr. ____________, act
eliberat de către ________________________, la data de ____________, cod numeric personal (CNP)
________________________, participant în cadrul proiectului „Azi Student, Mâine Antreprenor!”
(ASMA), POCU/379/6/21/123894, declar că/accept/îmi asum următoarele:
•

•

•

•

•

Sunt de acord cu realizarea/fotografierea și difuzarea imaginii mele în toate acțiunile de
vizibilitate referitoare la proiect. Nu am și nu voi avea nici o pretenție față de aceste apariții
așa cum sunt ele prezentate. Am fost informat cu privire la dreptul la imagine și respectarea
vieții private.
Îmi exprim consimțământul liber, necondiționat, expres și conștient, cu privire la utilizarea și
prelucrarea datelor mele cu caracter personal, furnizate de mine în vederea întocmirii și
transmiterii dosarului de înscrierea în cadrul proiectului.
Îmi exprim consimțământul liber, necondiționat, expres și conștient, cu privire la utilizarea și
prelucrarea datelor mele cu caracter personal, furnizate de mine în vederea procesării în
scopuri de cercetare și statistici.
Sunt de acord ca informațiile din documentele ce alcătuiesc dosarul de înscriere să se
prelucreze de către Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, în scopul desfășurării tuturor
acțiunilor necesare implementării proiectului.
Cunosc și sunt de acord că prelucrarea, stocarea și transmiterea datelor vizează și categorii
precum: date care dezvăluie originea rasială sau etnică, apartenența la un cult religios, date
privind sănătatea, date genetice sau biometrice, date despre membrii familiei și persoanele
pentru care am drept de reprezentare, date referitoare la minori, incluzând și fără a se limita
la acestea: înregistrări video, fotografice și sonore, fotocopii de pe actele de stare civilă, actele
de studii și calificare, fișe medicale și alte asemenea.
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•

•

•

Îmi dau consimțământul expres în legătură cu furnizarea datelor mele cu caracter personal
către Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Autoritatea de Management POCU –
AMPOCU/Organismul Intermediar Regional– OIR, terți furnizori implicați direct sau indirect în
implementarea proiectului, autorități publice abilitate de lege sau cu care partenerii
proiectului au încheiat protocoale de colaborare în scopul efectuării verificărilor necesare și
monitorizării proiectului.
Am fost informat că datele vor fi tratate cu confidențialitate și în condiții de siguranță precum
și cu privire la drepturile prevăzute în Directiva (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal
pentru persoanele fizice.
Cunosc că am dreptul de a solicita oricând revocarea prezentului acord printr-o notificare
transmisă la Registratura Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca și că aceasta nu afectează
legalitatea prelucrării datelor înainte de data revocării.

Am luat la cunoștință că declarația în fals a subsemnatului(ei) atrage după sine următoarele
consecințe:
• excluderea din activitățile de care am beneficiat prin intermediul proiectului până la
momentul descoperirii falsului;
• acordarea de despăgubiri financiare, către Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca,
constând în contravaloarea serviciilor de care am beneficiat gratuit până în momentul
descoperirii falsului.

Data semnării:

Nume și prenume:

________________________

__________________________________
Semnătura: ________________________
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