Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
Prioritatea de investiții 10.i: Reducerea și prevenirea abandonului școlar timpuriu și promovarea accesului egal la învățământul preșcolar, primar și secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de
învățare formale, nonformale și informale pentru reintegrarea în educație și formare
Obiectivul specific 6.4: Creșterea numărului de tineri care au abandonat școala și de adulți care nu și-au finalizat educația obligatorie care se reîntorc în sistemul de educație și formare, inclusiv prin
programe de tip a doua șansă și programe de formare profesională
Obiectivul specific 6.6: Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea promovării unor servicii educaționale de calitate orientate pe nevoile elevilor și
a unei școli inclusive
Titlu proiect: “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (I)”
Cod SMIS 2014+: 135711

ANEXA 1

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/ subsemnata _______________________________________________________________________,
cu domiciliul în localitatea ________________________________________________________________________________,
strada ________________________________________________________, nr. _______________, bl. _______, sc. ________,
ap. _______, judeţul ________________________, posesor al BI/CI seria ______, nr. ___________________, eliberat
de ________________________________ la data de _______________________, CNP _________________________________,
îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal
rezultate din prezenta declaraţie sau din actele/copiile actelor depuse pentru înscrierea în
programul de formare oferit de către Casa Corpului Didactic Dolj, în cadrul proiectului “Acces la
programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au
părăsit timpuriu școala (I)” – POCU/665/6/23/135711.
Înţeleg că prelucrarea datelor personale de către Beneficiar se va realiza cu respectarea
prevederilor Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia
naţională prin Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005,
precum şi a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, transpusă în
legislaţia naţională prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 (Publicată in Monitorul Oficial numărul
651 din data de 26 iulie 2018).
În eventualitatea în care sunt fotografiat sau filmat în timpul sesiunilor de formare sau a
altor activități ale proiectului, sunt de acord cu folosirea imaginii mele în scopul transmiterii
rapoartelor de progres către Organismul Intermediar, monitorizării activităților proiectului și
promovării bunelor practici către publicul larg.

Data completării,

Semnătura,

___________________
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