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Fondul Social European, Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară 6 Educație și competențe
Obiectivul specific 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar
și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la
un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu potențial
competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Proiect „Dezvoltarea  spiritului  antreprenorial  al  studenților  si  al  competitivității  noilor
întreprinderi  din  Romania,  in  condițiile  unui  acces  la  piața  forței  de  munca  sustenabil
si  flexibil  (FutureBiz)”, ID 141244

Anexa 4

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Începând cu data de 25.05.2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 679/2016 din data
de 27.04.2016, 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.
SC IPA SA are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai în scopurile specificate
explicit de către dvs., datele personale pe care le furnizați despre dvs., respectiv despre un
membru al familiei dvs. sau o persoană pentru care aveți drept de reprezentare.
SC IPA SA - Societatea Comerciala pentru Cercetare, Proiectare si Productie de Echipamente si
Instalatii de Automatizare este operator de date cu caracter personal și 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.
Scopul colectării datelor este pentru implementarea proiectului „Dezvoltarea  spiritului
antreprenorial  al  studenților  si  al  competitivității  noilor  întreprinderi  din
Romania,  in  condițiile  unui  acces  la  piața  forței  de  munca  sustenabil  si  flexibil
(FutureBiz)”, ID 141244, finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020, respectiv pentru participarea dvs. în calitate de grup țintă student la
activitățile asigurate în cadrul proiectului (sesiuni de informare, cursuri de formare
antreprenorială, stagii de practică, întreprinderi simulate, sesiuni de mentorat și consultanță
etc.) și la alte evenimente organizate în cadrul proiectului.

Datele vor fi colectate de pe următoarele documente completate de către dvs., precum
formulare de informare și participare proiect, formulare de înregistrare în grupul țintă, cerere
participare proiect, declarații și documente utilizate sau completate pe durata activităților de
formare profesională, sprijin antreprenorial, etc.

Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în scopuri
legale sau contractuale, cum ar fi:  Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Autoritatea
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de Management POCU, OIR POSDRU Regiunea Sud Vest Oltenia, Asociatia de Marketing a
Studentilor din Romania, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente
scopurilor de mai sus menționate, autorități publice abilitate de lege sau cu care SC IPA SA a
încheiat acorduri de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația
europeană și națională.

Conform Regulamentului (UE) nr. 2016/679, beneficiați de: dreptul la informare, dreptul de
acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării,
dreptul la opoziție, dreptul de a va adresa justiției. Aveți dreptul de a solicita oricând, în scris,
retragerea acordului dat prin prezentul formular. Refuzul dvs. de a completa, semna și
retrimite formularul care ne autorizează să utilizăm datele dvs. în scopul implementării
proiectului „Dezvoltarea  spiritului  antreprenorial  al  studenților  si  al  competitivității  noilor
întreprinderi  din  Romania,  in  condițiile  unui  acces  la  piața  forței  de  munca  sustenabil
si  flexibil  (FutureBiz)”, determină imposibilitatea de a beneficia pe viitor de resursele noastre.

Fără acordul dvs. explicit, dat prin acest formular, nu vă mai putem contacta și nu vă mai
putem transmite niciun fel de materiale.

Retragerea ulterioară a acordului nu afectează legalitatea folosirii datelor personale în baza
prezentului acord înainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului trebuie efectuată în
scris.

Am luat la cunoștință și sunt de acord,

Nume și prenume: _______________________________________________

CNP: ___________________________________________________________

Nr. telefon / E-mail:______________________________________________

Data: ________________________________________

Semnătura: _________________________________


