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 Anexa  4 

 

 

Acord privind utilizarea datelor personale 

 

  Datele furnizate de persoanele din grupul țintă al proiectului vor fi tratate confidenţial de 

către Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun și Domenii Conexe – 

Agrostar, în calitate de beneficiar al proiectului „Start-up business – o șansă pentru tine și 

comunitatea ta!”, în scopul implementării activităţilor specifice proiectului, în conformitate cu 

prevederile Legii 129 din 15 iunie 2018 și a intrării în vigoare la data de 25.05.2018 a 

Regulamentului (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. 

 

Subsemnatul/a _____________________________________, CNP. __________________, 

posesor/posesoare C.I. serie ____,  număr  ___________,  eliberată  la  data  de ______________, 

de către ___________________________, domiciliat în localitatea  _______________________, 

strada _________________________________________, nr. _____, Bl. _______, ap. ______, 

județul _______________telefon: _________________ e-mail: ____________________________, 

în  calitate de membru în grupul țintă al proiectului „Start-up business – o șansă pentru tine și 

comunitatea ta!”, finanţat prin Fondul Social European POCU/82/3/7/105217, am fost informat/ă 

privind obligativitatea de a furniza datele mele personale cu respectarea dispoziţiilor legale. 

Declar că sunt de acord ca datele mele personale să fie utilizate, în scopul proiectului de către 

Federaţia Naţională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentaţie, Tutun, Domenii şi Servicii Conexe 

– AGROSTAR și Asociația Afaceri, Comunități, Oameni din România (ACOR) și îmi exprim 

acordul cu privire la utilizarea imaginii mele în materiale foto, video și audio realizate în cadrul 

proiectului în scopul promovării activităților desfășurate în proiect și că sunt de acord să fie utilizate 

și publicate în materialele publicitare audio/video, presă scrisă, aferente și/sau în legatură cu proiectul. 
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Înţeleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informaţiilor în scopul de a obţine 

avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu am furnizat 

informaţii false în documentele prezentate şi îmi asum responsabilitatea datelor conţinute în dosarul 

de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte şi complete şi mă angajez ca, 

în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac obiectul dosarului de înregistrare 

depus (reînnoirea cărților de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), 

să anunţ echipa de proiectului şi să aduc o copie a actelor doveditoare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data                                                                            Semnătura 

 ____________________________    __________________________________ 

 


