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INFORMARE-ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

Conform cerinţelor Regulamentului UE 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, F.D.S.S. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi 

numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. 

In temeiul art 13 din Regulamentul 2016/679, vă informăm că: 

- Date de identificare operator - Fundația pentru Dezvoltarea Serviciilor Sociale, cu sediul în București, str. 

Cooperației nr. 5B, Sector 5,  înregistrată în registrul persoanelor juridice cu nr. 120/2009, la Judecătoria Sectorului 6, 

București, Cod Fiscal: 26292243, cont RO43 BUCU 1411 2102 5607 1RON, deschis la Alpha Bank, acreditată ca furnizor 

de servicii sociale prin certificat de acreditare seria AF, nr. 003251/18.09.2017, reprezentată prin ROŞU Cristian, în 

calitate de Preşedinte. 

- Datele furnizate de dvs, prin intermediul Formularului Anexa 12 Formular Individual Participanți, sunt folosite 

de FDSS în Proiectul Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru protecția copilului” Cod SIPOCA/SMIS2014+: 

352/111077 în scopul includerii în grupul țintă și în vederea participării la activitățile proiectului. 

- Prelucrarea de date cu caracter personal are loc în temeiul art. 6 alin 1 lit. b și c din Regulamentul UE  2018/679, 

iar în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, autorităţile de management ale 

programelor operaţionale raportează informaţii referitoare la participanţii activităţilor aferente proiectelor finanţate 

din Fondul Social European. Raportarea acestor informații în legătură cu participanții și entitățile finanțate din POCA 

se face în baza unor indicatori comuni de realizare și de rezultat, incluși în anexa I a regulamentului sus-menționat. 

- Datele colectate sunt utilizate exclusiv pentru a informa Comisia Europeană dacă proiectele finanţate se 

adresează în mod nediscriminatoriu grupului ţintă (definit drept totalitatea persoanelor cărora le sunt adresate 

activităţile desfăşurate în cadrul proiectului) identificat în respectivul program operaţional. Furnizarea datelor este 

obligatorie, lipsa informațiilor putând duce la impedimente în desfășurarea și accesarea serviciilor oferite prin proiect. 

- F.D.S.S. prelucrează cu bună-credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare datele dumneavoastră 

cu caracter personal, prin mijloace neautomate.  

- La solicitarea Dvs. scrisă puteţi beneficia de dreptul de acces la datele personale şi de a nu fi supus unei decizii 

automate individuale, în condiţiile Regulamentului UE 2016/679. De asemenea, aveţi dreptul de intervenție, dreptul 

de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru 

exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, responsabilului cu prelucrarea 

datelor cu caracter personal - doamna Nețoiu Adriana la adresa de e-mail monitorizare@fdss.ro. 
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-  Datele dumneavoastră cu caracter personal vor putea fi transferate către terți în scopul îndeplinirii obligațiilor 

legale ale F.D.S.S., dacă va fi cazul.  

- De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate 

de Regulamentul UE 2016/679 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date, care v-au fost încălcate.  

- Datele furnizate de dumneavoastră pot fi transferate în străinătate, în cadrul Uniunii Europene.  

- Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv pe perioada în care proiectul se va 

implementa, ulterior fiind arhivate în conformitate cu prevederile legale aplicabile.  

- Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, sau vor suferi modificări ulterioare vă rugăm să ne 

informaţi cât mai curând posibil. 

 

- INFORMARE PRIVIND TRATAMENTUL DATELOR 

Subsemnata/ul____________________________, am luat act de informarea de mai sus ce mi-a fost furnizată și declar 

pe propria răspundere că am înțeles și nu mă opun la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal conform 

modalităților și în scopurile indicate mai sus; 

Nume/Prenume _____________________     

Data____________    

Semnătura___________        

 

CONSIMȚĂMÂNT DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL- IMAGINE ÎN SCOPUL PROMOVĂRII 

PROIECTULUI ȘI ACTIVITĂȚILOR F.D.S.S. 

 

Subsemnatul __________________ declar că   

 

 

 

cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele personale- imagine, în scopul îndeplinirii obligațiilor legale ale 

F.D.S.S. privind promovarea activităților proiectului Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru 

protecția copilului. 

Data____________    

Semnătura___________        

 

CONSIMȚĂMÂNT DE UTILIZARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL- ADRESA DE EMAIL ÎN SCOPUL PRIMIRII DE 

INFORMAȚII CU PRIVIRE LA ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ DE CĂTRE F.D.S.S. 

 
Sunt de acord /nu sunt de acord să primesc informații cu privire la activitatea Fundației pentru Dezvoltarea Serviciilor 
Sociale prin newsletter transmis la adresa de email indicată. 

Data____________    

Semnătura___________        

- SUNT DE ACORD   

- NU SUNT DE ACORD  
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CERERE DE ÎNSCRIERE ÎN GRUPUL ȚINTĂ 

Subsemnata / ul, ....................................., cu domiciliul în localitatea .................., str. ............., 

nr. ......., bl. ..., sc. ...., ap. ...., jud. ...., CNP ................................, posesoare / posesor al actului 

de identitate BI / CI seria ............., nr. ........., telefon ................., solicit înscrierea în grupul țintă din 

cadrul proiectului ”Asistență socială unitară și eficientă în serviciile pentru protecția copilului” Cod 

SIPOCA/SMIS2014+: 352/111077, pentru a participa la activitățile proiectului. 

 

Anexez prezentei cereri următoarele documente: 

1. Acord prelucrare a datelor cu caracter personal; 

2. CV-ul personal; 

3. Declarație de disponibilitate pentru participarea la activitățile proiectului; 

4. Declarație și adeverință de apartenență la categoriile de grup țintă. 

 

 

Nume și prenume: ......................................... 

Semnătura: ................................................. 

Data: ...................... 
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ADEVERINȚĂ DE APARTENENȚĂ LA GRUPUL ȚINTĂ 

 

 

Prin prezenta se adeverește faptul că doamna / domnul …………….....................………….…………...., 

CNP……………………………….…………….. este încadrat / (ă) în funcția de ........................................., în 

cadrul instituției ........................................ 

Se menționează faptul că persoana este / nu este membru de sindicat. 

 

 

 

 

Nume și prenume: ........................................ 

Funcție: .................................................... 

Semnătura: ................................................ 

Data: ............................... 

 


