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             DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
Având în vedere necesitatea acordării consimțământului privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal, de către persoanele care vor fi recrutate în grupul țintă, prelucrare indispensabilă 
implementării proiectului ,,POARTA CATRE O BATRANETE DE VIS!, finanțat din FSE prin Programul 
Operațional Capital Uman 2014 – 2020, obiect al contractului de finanțare POCU/4/4/127520; 
 
Luând în considerare necesitatea conformării tuturor activităților desfășurate în cadrul proiectului 
indicat mai sus la dispozițiile Regulamentului European CE nr.679 din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 
a acestor date; 
 
Prin prezenta declarație se aduce la cunoștința persoanelor vizate drepturile acestora cu privire la 
datele cu caracter personal furnizate beneficiarului proiectului (Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI) și 
partenerului acestuia (Asociația SMART SES SFÂNTUL GAVRIL) sau autorităților cărora Beneficiarul are 
obligația legală sau contractuală de a furniza aceste date, precum și acordarea consimțământului de 
către persoanele vizate în deplină cunoștință de cauză. 

 
I.DEFINIȚII: 
 

„date cu caracter personal” = orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă 
(„persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct 
sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de 
identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, 
proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 
„prelucrare” = orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau 
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi 
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt 
mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 
„creare de profiluri” = orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care constă 
în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o 
persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de muncă, 
situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul 
în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia; 
„persoană împuternicită de operator” = persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau 
alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; 
„consimțământ” al persoanei vizate = orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită 
de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune 
fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 

 
II.DREPTURILE PERSOANEI VIZATE: 
 

Art.1.Dreptul de a fi informat 
(1) Persoana vizată are dreptul de a fi informată complet, corect și precis asupra datelor cu caracter 
personal ce urmează a fi prelucrate, scopul prelucrării, persoanele care urmează a îndeplini operațiunea 
de prelucrare și termenul până la care datele cu caracter personal vor fi prelucrate sau stocate; 
(2) Datele cu caracter personal, inclusiv cele din categoriile speciale, care urmează să fie prelucrate în 
cadrul prezentului proiect sunt: numele, prenumele, CNP, domiciliu, rezidență, etnie, serie și nr. carte 
de identitate / pașaport, cetățenie, număr de telefon, adresă de e-mail, informații medicale. Categoria 
de date care urmează să fie prelucrate nu este exhaustivă, existând posibilitatea ca în vederea 
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implementării proiectului să fie necesare și alte date cu caracter personal impuse de contractul de 
finanțare, legislația internă sau europeană. 
(3) Scopul prelucrării acestor date constă în implementarea activităților proiectului POCU/4/4/127520, 
”POARTA CĂTRE O BĂTRÂNEȚE DE VIS!”, în vederea acordării serviciilor socio-medicale persoanelor 
selectate în Grupul Țintă. 
(4) Consimțământul se acordă beneficiarului, Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI, partenerului, 
Asociația SMART SES SFÂNTUL GAVRIL, persoanelor împuternicite de Beneficiar/Partener și autorităților 
implicate în desfășurarea și implementarea proiectului. 
(5) Datele cu caracter personal furnizate de persoana vizată vor fi prelucrate pe perioada de 
implementare a proiectului, respectiv, până la data de 25.07.2022, urmând ca acestea să fie arhivate 
conform dispozițiilor legale interne, pe o perioadă ulterioară de 5 ani. Ulterior perioadei legale de 
arhivare, datele cu caracter personal vor fi șterse, iar documentele care conțin date cu caracter 
personal ale persoanei vizate vor fi distruse. 
(6) Datele de identificare ale operatorilor: 

  
a. Beneficiar Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI 
Adresa: comuna Negreni, sat Negreni, nr. 63 D, județul Cluj 
Număr de telefon: 0731798839, 
E-mail: office@poartatransilvaniei.ro,  
  
b. Asociația SMART SES SFÂNTUL GAVRIL 
Adresa: comuna Florești, sat Florești,  str.Florilor, nr.76, casa 7/1, județul Cluj 
Număr de telefon: 0745 392623, 
E-mail: smartservicii@yahoo.com,  

 
(7) Datele de contact ale reprezentanților împuterniciți cu protecția datelor: 

  
a. Reprezentant Asociația GAL POARTA TRANSILVANIEI 

 AVRAM FLORINA GABRIELA  
E-mail: florina.avram@poartatransilvaniei.ro,   
Număr de telefon: 0731798839 

  
b. Reprezentant Asociația SMART SES SFÂNTUL GAVRIL: 
SELESCU BOLDIZSAR RALUCA OANA 

 E-mail: smartservicii@yahoo.com  
 Număr de telefon: 0745 392623 
 

Art. 2 Dreptul de a retrage consimțământul:  
(1) Persoana vizată are dreptul de a-și retrage consimțământul acordat în vederea prelucrării datelor cu 
caracter personal cu precizarea că prelucrarea datelor efectuată până la momentul retragerii 
consimțământului va fi considerată legală și valabilă.  
(2) Retragerea consimțământului se poate efectua prin formularea și transmiterea unei cereri privind 
retragerea consimțământului adresată beneficiarului, respectiv, Asociatia GAL POARTA TRANSILVANIEI. 
Din momentul primirii cererii, Asociația va informa de îndată partenerii săi în vederea încetării oricăror 
activități ce implică prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei vizate. 
(3) Retragerea consimțământului va avea ca efect imediat încetarea oricărei prelucrări a datelor cu 
caracter personal a persoanelor vizate ceea ce va presupune imposibilitatea atingerii scopului pentru 
care aceste date au fost acordate, respectiv, verificarea condițiilor de eligibilitate pentru a face parte 
din Grupul țintă (în cazul în care condițiile nu au fost verificate) sau înlăturarea din Grupul țintă (în 
cazul în care persoana vizată a fost deja înscrisă în Grupul țintă). În atare condiții operatorul va notifica 
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de îndată persoana vizată și o va încunoștiința cu privire la încetarea oricărei prelucrări a datelor sale cu 
caracter personal furnizate acestuia precum și înlăturarea din cadrul proiectului indicat în antet.  

 
Art. 3 Dreptul de acces, rectificare, ștergere a datelor, restricționarea prelucrării și opunere la 
prelucrare: 
(1) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu 
date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la următoarele 
informații: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau 
categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în 
special destinatari din țări terțe sau organizații internaționale, acolo unde este posibil, perioada pentru 
care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, 
criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența dreptului de a solicita operatorului 
rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter 
personal referitoare la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării, dreptul de a depune o 
plângere în fața unei autorități de supraveghere; 
(2) Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. Pentru 
orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul va percepe o taxă de ______ EUR, taxă bazată 
pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu 
excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format 
electronic utilizat în mod current. 
(3) Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea 
datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost 
prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care 
sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. 
(4) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter 
personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge datele cu 
caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre motivele prevăzute la 
art. 17 alin. 1 din Regulament. 
(5) Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul în 
care se aplică unul din următoarele cazuri: persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o 
perioadă care îi permite operatorului să verifice exactitatea datelor, prelucrarea este ilegală, iar 
persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea 
utilizării lor, operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 
persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, 
persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din Regulament, pentru 
intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor 
ale persoanei vizate. 
(6) Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a 
furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și are 
dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost 
furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care: prelucrarea se bazează pe consimțământ în 
temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulament sau 
pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Regulament și prelucrarea este 
efectuată prin mijloace automate. 
(7) În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară 
în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 
alineatul (1) a datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza 
respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului 
în care operatorul demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care 
prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 
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Art. 4 Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Supraveghere: 
 

Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are 
dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul membru în care își 
are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în 
cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prezentul 
Regulament. 
 
Art. 5 Dreptul de a fi informat cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal: 
 

În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc 
ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, operatorul informează persoana vizată fără 
întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare. 

 
III. CONSIMȚĂMÂNT: 
 
(1) Subsemnatul(a) ______________________________  

 
 declar pe propria răspundere faptul că am luat la cunoștință categoriile de date cu caracter 
personal ce vor fi prelucrate în cadrul prezentului proiect, persoanele care vor avea dreptul de a 

prelucra aceste date, scopul în care vor fi prelucrate, durata prelucrării precum și drepturile de 
care dispun cu privire la datele cu caracter personal furnizate. 

 
declar pe propria răspundere că acord consimțământul în vederea prelucrării datelor cu caracter 
personal în vederea prelucrării acestora pentru participarea în cadrul proiectului indicat în antet. 

 
       

declar pe propria răspundere faptul că am înțeles că etnia face parte din categoria specială de date 
cu caracter personal și acord expres consimțământul în vederea prelucrării acesteia pentru 

participarea în cadrul proiectului indicat în antet. 
 

 
 

Semnătura _____________________________ 
 

 
 
Data: _______________ 
 


