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Anexa 2 
DECLARAȚIE 

de consimțământ privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

Subsemnatul/(a)................................................................................................., posesor al CI, seria............, nr.........., 

eliberat de ..................... având CNP .......................................... îmi exprim în mod expres consimțământul liber în 

vederea prelucrării datelor mele cu caracter personal, furnizate de mine în vederea întocmirii și transmiterii 

dosarului de candidatură pentru înscrierea ca grup țintă al proiectului „Un nou ÎNCEPUT pentru NEETs” CONTRACT  

POCU/991/1/3/154181. 

Sunt de acord ca informațiile din documentele ce alcătuiesc dosarul de candidatură să se prelucreze de 

către parteneriatul format din Agenția de Dezvoltare Durabilă a Județului Brașov (ADDJB)– lider de 

parteneriat și Agenția Județeană Pentru Ocuparea Forței de Muncă (AJOFM) Brașov– partener, în scopul 

desfășurării tuturor acțiunilor care decurg din înscrierea mea în lista de selecție a potențialilor participanți 

ca grup țintă în cadrul proiectului CONTRACT POCU/991/1/3/154181.  

De asemenea îmi dau consimțământul expres în legătură cu furnizarea datelor mele cu caracter personal către 

Autoritatea de Management POCU – AMPOCU/ Organismul Intermediar – OI POCU delegat, în scopul efectuării 

verificărilor necesare şi monitorizării proiectului „Un nou ÎNCEPUT pentru NEETs” . 

Am fost informat asupra faptului că:  

✓ începând cu data de 25.05.2018 există necesitatea alinierii la standardele europene privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, date stipulate în Regulamentul 2016/679/UE - 
GDPR)  

✓ pot obține mai multe informații privind modul în care se utilizează datele mele cu caracter personal pe care 
le-am furnizat, citind Politica ADDJB privind Protecția Datelor cu Caracter Personal pe site-ul 

www.addjb.ro 

✓ Pentru orice alte întrebări cu privire la datele mele cu caracter personal pe care le-am furnizat pot contacta 

ADDJB la adresa de e-mail relatiipublice@addjb.ro  

 

Nume şi prenume: ........................................................................... 

 

Semnătura ............................................. 

 

Data:. .................................... 
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