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Anexa 3
INFORMARE
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA, cu sediul în București, str.
Intrarea Pielari, nr. 1, cod fiscal RO 7426179, email. contact@ceccar.ro, in calitate de Lider, prelucrează datele
cu caracter personal furnizate de dvs. în scopul implementării și derulării proiectului ACCES - facilitarea
accesului către profesiile contabile prin crearea unui sistem funcțional de stagii de practică - Pilonul I,
POCU/626/6/13/133224.
Solicitantul împreună cu partenerii sai, în calitate de operatori, vor prelucra, în conformitate cu dispozițiile
Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu
caracter personal și liberă circulație a acestor date ("Regulamentul") și a Legii nr.190/2018, următoarele
categorii de date furnizate de dvs.: numele și prenumele, sexul, telefon/fax, adresa (domiciliul/reședința), emailul, profesia, locul de muncă, formare profesională - diplome - studii, fotografii / poze, datele cu caracter
personal care denotă originea etnică a persoanelor vizate, codul numeric personal, seria și numărul actului de
identitate/pașaportului,vârsta, categoria profesională, situația locativă, precum și alte date strict necesare
derulării programului conform formularelor de înscriere.
Temeiul prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile mai sus identificate este
reprezentat de prevederile art. 6 alin. 1 lit. b) și c), coroborate cu prev. art. 9 alin. 2 lit. b) din Regulament
respectiv efectuarea demersurilor necesare pentru participarea la proiect, îndeplinirea obligațiilor legale ale
Operatorilor în ceea ce privește respectarea criteriilor de selecție și înregistrare. Datele vor fi dezvăluite şi
transferate către Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional de Capital Uman (AM/ Organismul
Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Vest
Oltenia), România.
Durata prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal este limitată la durata de valabilitate a
proiectului, precum și de durata în care documentele trebuie să poată fi puse la dispoziția autorităților
competente de control.
Suntem obligați să colectăm și să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu ocazia înscrierii în
proiect, în vederea îndeplinirii formalităților de implementare a acestuia. Refuzul dumneavoastră cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal va constitui imposibilitatea participării dumneavoastră la proiect.
Conform Regulamentului European 2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor
cu caracter personal și liberă circulație a acestor date ("Regulamentul") și a Legii nr. . 190/2018, beneficiaţi de
dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării,
dreptul de opoziţie şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi
prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, solicitantului
CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI DIN ROMANIA, printr-o solicitare scrisă prin
poștă, prin email la dpo@ceccar.ro sau telefonic la 0727 923 915. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de
a vă adresa justiţiei sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(www.dataprotection.ro).
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DECLARAȚIE PRIVIND EXPRIMAREA ACORDULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

Subsemnatul(a) .........................................................................., arăt în mod expres și neechivoc,
că pun de bunăvoie la dispoziția operatorilor CORPUL EXPERTILOR CONTABILI SI CONTABILILOR AUTORIZATI
DIN ROMANIA, in calitate de Lider, datele mele personale și că sunt de acord cu prelucrarea acestora în scopul
și condițiile acestei informări precum și cu dezvăluirea lor către destinatarii indicați de operator, pe parcursul
derulării proiectului.
De asemenea, arăt că am înțeles drepturile conferite mie de Regulamentul European 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date
("Regulamentul") și de Legea nr. . 190/2018 și modul în care pot să le exercit, respectiv: dreptul de acces,
dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul la rectificare, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de
opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa justiției.

Numele, prenumele persoanei vizate: ..........................................................................
Semnătura persoanei vizate: .....................................................................................
Numele, prenumele și semnătura persoanei care a făcut informarea: ....................................

