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Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 1: Inițiativa “Locuri de muncă pentru tineri"
Obiectiv tematic 8: Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă și sprijinirea mobilității forței de
muncă; Prioritatea de investiție 8.ii; Obiectivul Specific 1.1; Obiectivul Specific 1.2
Apel de proiecte: POCU/908/1/3/Operațiune compozită OS. 1.1, 1.2
Titlu proiect: IMPACT - Inserția și Mobilitatea Profesională prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor; Cod SMIS: 150659

ANEXA 1

ACORD PENTRU FURNIZAREA, COLECTAREA, PRELUCRAREA, STOCAREA, PROTECȚIA ȘI SECURITATEA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL1
Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulament general privind protecția
datelor - prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal.
Asociația Brahma cu sediul social în sat Răzvani, oraș Lehliu-Gară, str. 1 Decembrie, nr. 55,
cod 915300 jud. Călărași, cod de identificare fiscala 30437563, nr. înregistrare în Registrul
Național al Asociațiilor și Fundațiilor 2836/A/2012, email: office@asociatia-brahma.ro,telefon
0766260896, reprezentată legal prin domnul Barac Luigi-Florin, în calitate de președinte,
denumită în continuare Operator, are obligația, în temeiul Regulamentului (UE) nr. 679
din 27 aprilie 2016 (GDPR), de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile
specificate explicit 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,
asigurând protecţia datelor începând cu momentul conceperii şi în mod implicit, de a vă
asigura transparenţa informaţiilor, a comunicărilor şi a modalităţilor de exercitare a
drepturilor (CAP. III: Drepturile persoanei vizate; Secţiunea 1: Transparenţă şi modalităţi; Art.
12), precum și de a vă facilita exercitarea drepturilor în temeiul articolelor 15-22 GDPR.
Scopul colectării datelor rezidă în implementarea proiectului „IMPACT – Inserția si
Mobilitatea Profesionala prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor” (cod SMIS 150659), în
temeiul Contractului de finanţare cu numărul de identificare SE_18642/13.08.2021, încheiat
între Asociația Brahma, în calitate de beneficiar al finanțării nerambursabile acordate prin
intermediul Fondului Social European și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene
reprezentat prin Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial
pentru Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud-Est și a documentelor programatice
POCU 2014-2020, și anume: informarea dvs. cu privire la serviciile și beneficiile proiectului
și direcționarea către Serviciul Public de Ocupare (SPO) pentru înregistrare și profilare (dacă
va fi cazul), primirea aplicaţiilor ce constituie înscrierea dvs. ca și candidat în grupul ţintă al

1

În situația în care aveți întrebări suplimentare legate de acest acord sau de politica GDPR a Operatorului, vă rugăm să ne
contactați la următoarele adrese de e-mail: office@asociatia-brahma.ro; cris@impact-brahma.ro ; Politica GDPR este disponibilă
și pe site-ul proiectului SMIS 150659: www.impact-brahma.ro. Responsabil cu protecția datelor – Barac Georgiana.
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proiectului,precesul de selecție utilizând principiul “primul venit - primul servit” coroborat cu
criteriile de eligibilitate și selecție, verificarea aplicaţiilor dvs., selectarea aplicaţiilor
eligibile, încheierea contractelor de formare profesională autorizată și neautorizată ANC,
medierea în vederea ocupării pe piața muncii, acompaniament prin servicii de îndrumare și
asistență (anchete sociale la nivelul gospodăriilor / îndrumare la locul de muncă), acordarea
de subvenții, servicii de consiliere, consultanță și mentorat în antreprenoriat, acordarea de
microgranturi, monitorizarea implementării planurilor de afaceri șamd (pentru descrierea
explicită a scopului colectării datelor cu caracter personal a se citi ANEXA NR. 3 – Notificare
de informare).
În cazul în care, pe parcursul implementării proiectului SMIS 150659, va fi necesară
prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal într-un alt scop decât cel ante-menționat, sau
scopul inițial va necesita revizuiri, Operatorul vă va furniza, înainte de această prelucrare
ulterioară, informaţii privind scopul secundar respectiv şi orice informaţii suplimentare
relevante, în conformitate cu alineatul (2) GDPR, solicitându-vă Acordul scris în acest sens.
Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către următoarele categorii
de destinatari - terțe entități în scopuri legale sau contractuale, cum ar fi: Organismul
Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
Regiunea Sud-Est, Ministerul Investițiilor și proiectelor Europene, Direcția Generală Programe
Europene Capital Uman, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în procesele
aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice abilitate de lege pentru
verificarea, monitorizarea și controlul proiectului sau cu care Asociația Brahma a încheiat
protocoale de colaborare (e.g Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă – Serviciul
Public de Ocupare (SPO) de pe raza județului în care aveți domiciliul) în scopul îndeplinirii
atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională. Datele dumneavoastră ar
putea fi transferate și în exteriorul țării către Comisia Europeană conform legislației europene
aplicabile.
Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de următoarele drepturi:
dreptul la informare; dreptul de a solicita Operatorului, accesul la datele dvs. cu caracter
personal, rectificarea, ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării; dreptul la
opoziție; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul de a depune o plângere în faţa unei
autorităţi de supraveghere a procesului de prelucrare a datelor cu caracter personal sau
dreptul de a vă adresa justiției; dreptul de a obţine de la Operator, fără întârzieri
nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc; dreptul de a
vă putea completa datele cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea
unei declaraţii suplimentare; Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"); dreptul
de a obţine din partea Operatorului ştergerea datelor cu caracter personal care vă privesc,
fără întârzieri nejustificate, iar Operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter
personal fără întârzieri nejustificate; dreptul de a solicita în orice moment, retragerea
acordului dat prin prezentul formular. Atenție! Retragerea ulterioară a acordului nu
afectează legalitatea folosirii, prelucrării datelor personale efectuate în baza prezentului
acord înainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului trebuie făcută în scris. Refuzul
dumneavoastră de a completa un nou acord, de a-l semna și redepune la sediul de
implementare a proiectului SMIS 150659, care ne autorizează să folosim în continuare datele
dvs., determină imposibilitatea dvs. de a mai putea beneficia de resursele / serviciile oferite
în cadrul proiectului ante-menționat.
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Atenție! Fără acordul dvs. explicit, dat prin acest formular, nu vă putem declara membru
al grupului țintă și prin urmare nu puteți participa la activitățile proiectului SMIS 150659.
De asemenea, fără acordul dumneavoastră nu vă putem contacta și nu vă putem trimite în
niciun fel materiale şi informări legate de oportunităţile oferite de acest proiect.
Datele dumneavoastră personale vor fi prelucrate și stocate pe perioada de implementare,
monitorizare și sustenabilitate a proiectului “IMPACT – Inserția și Mobilitatea Profesională
prin Acțiuni de Calitate dedicate Tinerilor” – POCU/908/1/3/150659, în condiții de
legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea securității adecvate a datelor, inclusiv
protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau
a deteriorării accidentale.
Nume ________________________________Prenume___________________________________
Data nașterii _____________ CNP____________________________________________________
Nr telefon _______________________Adresa poștală: Str. ______________________________
nr._______ bl.____sc. ____ap. ___ et. ___ Localitate____________________Cod poștal______
Județ_______________________ Țară ________________________________________________
Email ___________________________________________________________________________



Am luat cunoștință de prezentul Acord pentru furnizarea, colectarea, prelucrarea,
stocarea,protecția și securitatea datelor cu caracter personal, am citit conținutul, am înțeles
și am primit 1 (un) exemplar.



Am fost informat și sunt pe deplin de acord cu Regulamentul General privind Protecția
Datelor (GDPR) SMIS 150659 care conține Politicile Operatorului privind confidențialitatea,
gestionarea, reținerea și ștergerea, accesul, securitatea și protecția datelor cu caracter
personal.



Pe cale de consecință, îmi dau ACORDUL pentru furnizarea, colectarea, prelucrarea,
stocarea protecția și securitatea datelor cu caracter personal, prevăzute în ANEXA NR. 2,
prin utilizarea de către Asociația Brahma a minim următoarelor metode de colectare a
datelor2:
[
] apeluri telefonice, sms-uri și e-mailuri – informații generale şi specifice;
[
] înregistrări audio / video;
[
] fotografii realizate pe parcursul derulării activităților specifice proiectului care se vor
posta în mediul online (facebook, site-uri etc);
[
] vizite programate sau inopinante pentru monitorizarea beneficiilor financiare primite
în cadrul proiectului și/sau pentru verificarea situației socio-materiale la nivelul gospodăriei;
[
] completarea instrumentelor / documentelor din cadrul sesiuni individuale și / sau
colective specifice măsurilor de sprijin acordate în cadrul proiectului (derulate online
/electronic <<portal mediere; comunitate virtuală; sisteme de vido-conferință>>; fizic sau
mixt, în funcție de evoluția pandemiei COVID-19)3.
*Acordul este valid doar dacă este completat în integralitate și semnat.

Data: ______._____._______
2
3

Semnătura:_____________________

Se va marca cu „X” în cele 3 căsuțe alocate
Se va marca cu „DA” în cele 5 spații alocate
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