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ANEXA 3 la Metodologia de identificare/selecţie/recrutare a grupului ţintă  
 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT (ACORD DE UTILIZARE A DATELOR PERSONALE) 
 

Subsemnatul/a ........................................................................................., CNP................................................., prin prezenta declar că am 
luat cunoştinţă, am citit și am înțeles conținutul menţionat mai jos. 
În conformitate cu Regulamentul general al Uniunii Europene privind protecția datelor (Regulamentul UE 2016/679, “GDPR”) care este 
aplicabil din data de 25 mai 2018, S.C. RESOURCES DEVELOPMENT & IDEAS S.R.L., vă  informează după cum urmează: 
1. Scopul prelucrării: Pentru a face demersuri în vederea înscrierii la programul de formare antreprenorială organizat de către S.C. 
RESOURCES DEVELOPMENT & IDEAS S.R.L pe durata implementării proiectului “Sprijinirea antreprenoriatului studenţesc în regiunile 
Centru şi Sud Muntenia” - Cod SMIS 140251, cât şi pe perioada derulării acestuia, datele dumneavoastră personale vor fi colectate şi 
prelucrate de către S.C. RESOURCES DEVELOPMENT & IDEAS S.R.L. În consecinţă, fără a avea la dispoziţie datele dumneavoastră cu 
caracter personal necesare, S.C. RESOURCES DEVELOPMENT & IDEAS S.R.L.,  nu va putea încheia contractul de formare profesională 
sau, dupa caz, nu va putea executa acest contract în care sunteţi/veţi fi parte. Cu toate acestea, colectarea şi prelucrarea datelor dvs. cu 
caracter personal se va face cu respectarea garanțiilor adecvate pentru drepturile fundamentale și interesele dvs, în condiţiile GDPR. 
2. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate: Vor fi prelucrate doar datele cu caracter personal strict necesare în scopul 
menționat mai sus. În special, societatea va prelucra datele dvs. obişnuite cu caracter personal, inclusiv, dar fără limitare la cele de pe 
copia actului de identitate sau de pe alte documente puse la dispoziţia S.C. RESOURCES DEVELOPMENT & IDEAS S.R.L, inclusiv numele 
şi prenumele, codul numeric personal, cetăţenia, adresa de domiciliu/reşedinţa, starea civilă, alte calităţi relevante (nivelul de studii, 
etc), data şi locul naşterii, imaginea dvs. în cadrul unor fotografii de grup pentru participare curs/întâlniri/consiliere 
profesională/evenimente organizate în scopul desfăşurării activităţii. De asemenea, vor fi prelucrate şi alte date ce rezultă din relaţia 
beneficiar grup ţintă în cadrul proiectului “Sprijinirea antreprenoriatului studenţesc în regiunile Centru şi Sud Muntenia” - Cod SMIS 
140251, implementat de S.C. RESOURCES DEVELOPMENT & IDEAS S.R.L  
3. S.C. RESOURCES DEVELOPMENT & IDEAS S.R.L.,  nu va prelucra datele dvs. cu caracter personal din categoria datelor sensibile, cu 
excepţia situaţiilor în care prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor, în conformitate cu legislaţia aplicabilă sau, după 
caz, în baza consimţământului dvs. 
4. Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal este voluntară. Cu toate acestea, trebuie să fiți conștient de faptul că, fără furnizarea 
datelor cu caracter personal necesare, S.C. RESOURCES DEVELOPMENT & IDEAS S.R.L., nu va putea să gestioneze raportul încheiat cu 
dvs. şi, în măsura în care datele solicitate sunt absolut necesare, contractul de formare profesională nu va putea fi încheiat, respectiv nu 
se va mai putea derula. 
5. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate către autorităţi de stat (OIR, AM, OLAF, DLAF, Autoritatea de audit din 
cadru Curţii de conturi, ECA, Comisia europeană, alte autorităţi cu atribuţii de verificare fonduri europene nerambursabile, etc), furnizori 
de servicii (servicii consiliere) şi alţi destinatari împuterniciţi expres de către S.C. RESOURCES DEVELOPMENT & IDEAS S.R.L., în 
conformitate cu prevederile legislației aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și cu scopurile prelucrării. 
6. Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate pentru încheierea şi executarea contractului formare profesională vor fi reținute 
în baza de date criptată S.C. RESOURCES DEVELOPMENT & IDEAS S.R.L., pe toată durata implementării proiectului, la care se va adauga 
perioada de timp în care datele trebuie arhivate, ţinând cont şi de situaţia în care datele sunt necesare pentru exercitarea de către S.C. 
RESOURCES DEVELOPMENT & IDEAS S.R.L., a drepturilor rezultând din contractul de formare profesională sau, după caz, pentru 
îndeplinirea obligaţiilor rezultând din legislaţie şi din reglementările interne privitoare la stocare. 
7. Începând cu 25 mai 2018 drepturile pe care le aveţi în baza prevederilor GDPR sunt următoarele: dreptul de acces la date, dreptul la 
rectificarea sau actualizarea datelor, dreptul la ştergerea datelor, când sunt îndeplinite o serie de condiţii (spre ex. dacă datele nu mai 
sunt necesare pentru scopurile de mai sus), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul de a vi se comunica orice rectificare sau 
ştergere sau restricţionare a prelucrării, dreptul la portabilitatea către dvs. a datelor, dreptul la opoziţie, dreptul de a fi notificat în caz 
de încălcare a securităţii datelor, dreptul de a modifica sau de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal pentru cazurile în care v-ati exprimat acest consimțământ. De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 
                                                                                                                                                                                                          Semnătura  


