
                                                                            

Proiect cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 

 

                                                                                                                           

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 
Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020             ANEXA 3 
Axa prioritară 5 „Dezvoltare locala plasată sub responsabilitatea comunității” 
Operațiunea: „Reducerea numărului de comunități marginalizate (roma și non-roma) aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din 
orașe cu peste 20.000 locuitori, cu accent pe cele cu populație aparținând minorității roma, prin implementarea de măsuri/operațiuni 
integrate în contextul mecanismului de DLRC” 
Proiect selectat de GAL Gârcini în cadrul SDL – Etapa a III-a a mecanismului DLRC AP 5/ PI 9.vi/ OS 5.1 – Regiuni mai puțin 
dezvoltate 
Titlul proiectului:  “START - Antreprenor în Gârcini” 
Contract nr. POCU/717/5/1/149156 

 

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 “START - Antreprenor în Gârcini” 

POCU/717/5/1/149156. 

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 

Formare Managerială în Turism (FMT) S.R.L. – partener și Agenția Metropolitană pentru Dezvoltare Durabilă 

Brașov (AMB) – partener, în scopul desfășurării tuturor acțiunilor care decurg din înscrierea mea în lista de selecție 

a potențialilor participanți ca grup țintă în cadrul proiectului POCU/717/5/1/149156.  

 

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 “START - Antreprenor în Gârcini”. 

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:. .................................... 


