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DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

Cod proiect mysmis: 127379 

Titlu proiect: Infiintarea de intreprinderi sociale in Baragan 

Componentă 1 – Apel : POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de 

economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității 

întreprinderilor de economie sociala de a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă 

 

Grupul de Acțiune Locală BĂRĂGANUL DE SUD-EST cu sediul în Ștefan cel Mare, str. 

Scolii nr. 32A, Călărași colectează și prelucrează date cu caracter personal în conformitate cu 

prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.  

Prin acest document, Grupul de Acțiune Locală Bărăganul de SUD-EST informează 

persoanele vizate ale căror date sunt colectate cu privire la modul în care sunt utilizate aceste 

date și despre drepturile care li se cuvin. 

 

GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST este responsabil de confidentialitatea datelor 

candidatilor pentru participarea la programul de formare în conformitate cu Ghidul de 

aplicare a regulamentului datelor personale (GDPR) si cu prevederile Legii nr. 677/2001 

privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile 

Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private 

în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările şi completările ulterioare. Nota de 

informare descrie modul in care sunt colectate si utilizate datele personale transmise de 

candidati in procesul de recrutare si selectie grup tinta, dar si pe parcursul implementarii 

proiectului si in perioada de sustentabilitate. 

a) Date de contact 

Asociația Grupul de Acțiune Locală BĂRĂGANUL DE SUD-EST  

Adresa: Comuna Ștefan cel Mare, str Școlii,nr 32A, Județul CĂLĂRAȘI 
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Număr de telefon: 0744539132 

b) Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor: 

E-mail: galbaragan@baraganse.ro 

Adresa: Comuna Ștefan cel Mare, str Școlii,nr 32A, Județ CĂLĂRAȘI 

Număr de telefon: 0744539132 

c) Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal  

Formularul va fi utilizat în cadrul proiectului, atât în derularea procedurii de selecție 

participanți cursuri de instuire cât și în restul activităților cuprinse în proiect 

Ghidul de aplicare a regulamentului datelor personale (GDPR) este prescurtarea 

regulamentului UE nr. 679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniuni 

Europene precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor 

UE. 

Grupul de Acțiune Locală Bărăganul de SUD-EST colectează date cu caracter personal, pe 

care le poate prelucra în scopuri precum implementarea tehnică, implementarea financiară 

(plata) și monitorizare pentru POCU și alte programe operaționale, raportare, recuperare 

debite, precum și cea de monitorizare ex-post pentru Programul SAPARD, în conformitate cu 

OUG nr. 41/2014 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției pentru Finanțarea 

Investițiilor Rurale, prin reorganizarea Agenției de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit, 

aprobată prin Legea nr. 43/2015. Astfel, prelucrarea datelor personale se realizează fără a fi 

limitativ, pentru următoarele: 

• completarea tutuor documentelor necesare pentru înscrierea în grupul țintă al 

proiectului; 

• verificarea cererilor de finanțare; 

• primirea cererilor de finanțare 

• selectarea proiectelor finanțate; 

• stabilirea obligațiilor contractuale; 

• efectuarea vizitelor pe teren; 

• verificarea procedurilor de atribuire efectuate de beneficiari; 

• raportarea progresului măsurilor; 

• autorizarea plății către beneficiari; 

• efectuarea plății către beneficiari; 
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• înregistrarea angajamentelor de plată și a plăților; 

• managementul informatic al plăților realizate către beneficiarii proiectelor; 

• informare și promovare a POCU. 

Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare, și 

prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în 

legătură cu cererea de finanțare, contractul de finanțare, și în vederea îndeplinirii obligațiilor 

legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți. 

 

Informatiile pe care le colectam din documentele solicitate 

- Nume, Prenume 

- CNP 

- Data nasterii 

- Informatii privind genul: Femeie / Barbat 

- Domiciliu de resedinta 

- Domiciliu de corespondenta 

- Numar de telefon 

- Adresa de e-mail 

- Denumire angajator 

- Tip institutie angajator 

- Functia; 

- Contract de munca numar/data: 

- Varsta implinita la data inceperii activitatii de instruire 

- Nivelul studiilor absolvite pana la data inceperii activitatii de instruire 

- Specializarea in cadrul studiilor 

- Informatii privind apartenenta la grupuri vulnerabile 

- Copie C.I. 

- Copie certificat de nastere 

- Copie diploma de studii 

- Imagini din cadrul sesiunilor de formare 

- Inregistrari video/audio din cadrul sesiunilor de formare 

- Denumire societate (entitate juridică) 
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- Cod unic de identificare / Cod de identificare fiscală 

- Documente constitutive (act constitutiv/statut) 

- Acte contabile 

d) Destinatari ai datelor cu caracter personal 

În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, 

după caz, următoarelor categorii de destinatari: 

• Furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți implicați în mod direct sau indirect în 

procesele aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de 

servicii de consultanță etc.),  

• Operatori, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau cu care POCU a 

încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite 

de legislația europeană și națională,  

• Comisia Europeană, în scopul monitorizării și controlului privind Programele 

SAPARD și PNDR, POCU 

• Programul Operational Capital Uman - autoritatea de management si catre 

Organismul Intermediar POCU Bucuresti –Ilfov, inclusiv in perioada de 

sustenabilitate 

• Prelucrăm, de asemenea, date cu caracter personal in scop de informare si promovare 

a programelor de formare si activitatilor din cadrul proiectului. 

e) Transferul datelor în afara țării 

Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia 

Europeană, conform legislației europene aplicabile. 

f) Perioada stocării datelor 

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este 

necesar, luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor 

contractuale, respectiv a scopului, și (plus) termenele de arhivare prevăzute de dispozițiile 

legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și 

drepturile legitime ale altor persoane). 

3 ani pe perioada de implementare a proiectului si inca minim 5 ani pana la inchiderea 

oficiala POCU 2014-2020, datele ramanand arhivate, conform obligatiilor contractuale 

asumate de GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST 
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g) Drepturile persoanei vizate 

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de către Agenția 

pentru Finanțarea Investițiilor Rurale au următoarele drepturi, conform legislației în domeniu: 

• 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; 

• dreptul la o cale de atac judiciară; 

• dreptul de a fi notificat de către operator. 

Prin prezenta, declar că am fost informat de către GAL BĂRĂGANUL DE SUD-EST 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Date de contact: 

In cazul in care doriti sa va exercitati oricare din aceste drepturi, puteti sa faceti o solicitare in 

acest sens catre: Expert grup tinta, e-mail: galbaragan@baraganse.ro 

 Cererea dvs. va fi tratata in termen de 30 zile de la inregistrarea acesteia 

  

Reprezentant Legal 

(Nume/prenume) 

....................................... 

 

 

Semnatura..................................... 

Data ....................................... 

mailto:galbaragan@baraganse.ro

