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Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal  
 

Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr.2016/679 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. 

 

Consorțiul format din Asociația Inceptus România împreună cu partenerii ROMBEL- 

COMMUNAUTE  ROUMAINE EN BELGIQUE, Asociația DCU și SC FiaTest SRL 

(denumite împreună Consorțiul), au obligația de a administra în condiții de siguranță și numai 

pentru scopurile specificate explicit în cele ce urmează, datele personale pe care le furnizați 

despre dvs., sau o persoană pentru care aveți drept de reprezentare. 

 

Ce date personale sunt prelucrate: 

 

- nume, prenume, numele anterior, sexul, adresa de domiciliu/ de reședință, data, locul 

și țara nașterii; 

- cetățenia; 

- cod numeric personal sau numar de identificare fiscală, după caz, starea civilă, seria și 

număr CI/BI/Pașaport, alte date din actul de identitate/ certificatul de naștere (nume, 

prenume părinți); 

- date de contact (adresa de corespondență, telefon fix și mobil, fax, adrese electronice 

de e-mail); 

- profesia, locul de muncă, numărul dosarului de pensie, informații legate de contractul 

de muncă; 

- situație economică și financiară (inclusiv dețineri de părți sociale/acțiuni, funcții de 

administrare); 

- date privind bunurile și proprietățile deținute, date bancare (contul bancar, Banca), 

garanții reale/personale; 

- datele privind eventualele datorii către bugetul de stat/ local, alte instituții; 

- semnătura. 

 

Scopul colectării datelor personale este participarea dumneavoastră la activitățile 

proiectului “Antreprenor ACASĂ”, Cod proiect 106528, cu asigurarea condițiilor privind 

transparența gestionării fondurilor europene și egalitatea de șanse în accesarea fondurilor 

europene (executarea contractului). 

 

Colectăm, procesăm și stocăm informațiile dumneavoastră pentru:  

- evaluarea documentelor justificative în vederea înscrierii în grupul ţintă al proiectului, 

prelucrarea documentelor participanţilor înscrişi la cursul de antreprenoriat,  

- evaluarea dosarului înscris la concursul de planuri de afaceri, semnarea contractului 

de subvenție în cadrul proiectului, păstrarea datelor cu privire la activitățile 
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proiectului pe perioada post-implementare pentru control de către autoritățile 

competente, conform obligațiilor legale și din contractul de finanțare..  

 

Temeiul prelucrării datelor personale este constituit din cererea dumneavoastră de 

participare la activitățile proiectului, în vederea semnării contractului de subvenție.  

 

Prelucrările se supun prevederilor contractului de finanțare al proiectului “Antreprenor 

ACASĂ”, Cod proiect 106528, precum și prevederile legale aplicabile.  

 

Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în scopuri 

legale sau contractuale, cum ar fi: Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de 

Management POCU, OIR POSDRU N-V, autorități publice abilitate de lege sau cu care au 

fost încheiate protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de 

legislația europeană și națională, precum și Comisiei Europene.  

 

Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană 

conform legislației europene aplicabile.  

 

Menționăm că, pentru a determina perioada pentru care datele personale vor fi prelucrate și 

păstrate, luăm în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale 

respectiv a scopului, termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, precum 

și perioada derulării POCU.  

 

Este posibil ca, în urma îndeplinirii termenelor legale de arhivare, Consorțiul să dispună 

anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea 

datelor anonime pentru scopuri statistice. 

 

În vederea asigurării unei informării corecte, vă aducem la cunoștință că potrivit GDPR 

beneficiați de următoarele drepturi: 

- dreptul de acces;  

- dreptul la rectificarea datelor; 

- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat"); 

- dreptul la restricționarea prelucrării; 

- dreptul la portabilitatea datelor; 

- dreptul la opoziție; 

- drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea 

de profiluri; 

- dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare 

sau promovare; 

- dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării 

datelor cu caracter personal; 
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- dreptul la o cale de atac judiciară; 

- dreptul de a fi notificat de către operator. 

 

Furnizarea datelor personale de către dvs. către parteneriatul proiectului (Asociația Inceptus 

România, ROMVEL, ADCU și SC Fiatest SRL) este necesară deoarece fără aceste date nu 

puteți face parte din grupul țintă al proiectului și implicit oricare dintre partenerii proiectului 

nu și-ar putea îndeplini obligațiile stabilite în cadrul proiectului față de dvs., nu s-ar putea 

face analiza necesară și nu s-ar putea lua nicio decizie cu privire la includerea în grupul țintă 

al proiectului. 

 

Începând din 25 mai 2018, dacă aveți solicitări legate de prelucrarea datelor personale, vă 

puteți adresa echipei de proiect, la adresa antreprenoracasa@gmail.com. 
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