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Anexa 6 
INFORMARE/DECLARAŢIE CONSIMŢĂMÂNT  

  ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL IN CADRUL PROIECTULUI BISTRITA, PE HARTA 
PROFESIONALA A EUROPEI, POCU/227/3/8/117313 

 

       Camera de Comerţ şi Industrie Bistrița-Năsăud (CCIBN) este înfiinţată şi funcţionează în temeiul Legii   nr. 335/2007 a 
camerelor de comerţ din România, fiind o organizaţie neguvernamentală, autonomă, nonprofit, de utilitate publică, cu 
personalitate juridică, ce reprezintă, sprijină şi apără interesele generale ale comunităţii de afaceri din România, urmărind 
promovarea şi dezvoltarea industriei, comerţului, serviciilor şi agriculturii, în concordanţă cu cerinţele economiei de piaţă.  
     În scopul îndeplinirii obligațiilor legale si contractuale care deriva din contractul de finanțare semnat între Ministerul 
Fondurilor Europene și CCIBN, aferent proiectului ”Bistrița, pe harta profesională a Europei” - POCU/227/3/8/117313,   
datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate fie numai cu acordul/acceptul dvs, dacă sunt oferite cu bună 
ştiinţă, de bună voie, din proprie iniţiativă, fie la solicitarea CCIBN, de exemplu prin diverse documente:   prin intermediul 
unui formular web, formular editabil, prin formulare tipărite, prin discuție directă, prin e-mail sau telefonic, etc. Odată ce 
ați înregistrat și/sau ați transmis date cu caracter personal către noi, prin mijloacele puse la dispoziție și descrise mai sus, 
ați fost de acord cu folosirea acestor date în conformitate cu aceasta informare. 
         CCIBN nu va prelucra datele dumneavoastră personale decât în măsura în care acest demers este necesar îndeplinirii 
scopurilor mai jos menţionate, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate a datelor.  
      În acest sens, în scopul îndeplinirii obligațiilor ce derivă din contractul de finațare nr.  POCU/227/3/8/117313, proiect  
”Bistrița, pe harta profesională a Europei”, CCIBN poate prelucra, printre altele, următoarele date cu caracter personal:  
numele și prenumele, numele anterior, sexul, adresa de domiciliu/de reședința,  data, locul și țara nașterii; cetățenia; cod 
numeric personal sau număr de identificare fiscală, după caz, starea civilă, seria și număr CI/BI/Pașaport, alte date din 
actul de identitate/ certificatul de naștere (nume, prenume părinți); 
date de contact (adresa de corespondență, telefon fix și mobil, fax, adrese electronice de e-mail, cont social media); poza 
dvs din actele de identitate, profesia, locul de muncă,   informații legate de contractul de muncă; situație economică și 
financiară (inclusiv dețineri de părți sociale/acțiuni, funcții de administrare); date privind bunurile și proprietățile 
deținute, imaginea dumneavoastră (în cazul participării la diferite acțiuni/activități organizate în cadrul proiectului; 
semnătura. 
● Care sunt scopurile colectării datelor cu caracter personal? 
       Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în următoarele scopuri:  evaluarea documentelor 
justificative în vederea înscrierii in proiectul implementat din finanțare nerambursabilă pentru a dobândi, în mod gratuit, 
calitatea de Grup Țintă și a beneficia de serviciile oferite în cadrul acestui proiect; păstrarea datelor cu privire la 
activitățile proiectului pe perioada post-implementare pentru control de către autoritățile competente, conform 
obligațiilor legale și din contractul de finanțare,  a beneficia de informații suplimentare care nu se regăsesc pe site-ul 
proiectului și pe care le transmitem prin e-mail sau telefonic;  îndeplinirea atribuţiilor legale incidente ale CCIBN; 
Organizarea de  cursuri de formare profesională; Îndeplinirea obligaţiilor legale incidente; Comunicarea cu 
organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public; Activităţi de audit si control/supraveghere; Arhivare, 
scopuri statistice;  
     CCIBN va considera toate informaţiile colectate de la dumneavoastră ca fiind confidenţiale şi nu le va partaja cu terţi     
fără consimţământul dumneavoastră expres şi anterior. 
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● Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal? 
      Destinatarii datelor pot fi chiar persoanele (vizate) care au furnizat datele personale, reprezentanții 
legali/imputerniciții persoanei vizate, reprezentanții CCIBN sau autorităţi publice centrale şi locale, autorităţi 
judecătoreşti, poliţie, parchet (în limitele prevederilor legale şi/sau ca urmare a unor cereri expres formulate) etc., 
reprezentanții legali/persoanelor împuternicite ai firmelor unde sunt angajați persoanele vizate, Ministerul Fondurilor 
Europene, Autoritatea de Management POCU, OIR POSDRU N-V, autorități publice abilitate de lege sau cu care au fost 
încheiate protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și 
națională, autorități publice naționale/europene cu atribuții de control și supraveghere a utilizării fondurilor europene, 
precum și Comisiei Europene. Confidenţialitatea datelor cu caracter personal va fi asigurată de către CCIBN şi nu vor fi 
furnizate către alţi terţi în afara celor menţionaţi în prezentul document. 
 ● Durata prelucrării datelor cu caracter personal 
   În vederea realizării scopului menţionat, CCIBN va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata 
derulării contractului de finanțare, până la îndeplinirea obligațiilor contractuale respectiv a scopului, termenele de 
arhivare prevăzute de dispozițiile legale în materie, precum și perioada derulării POCU, până în momentul în care 
dumneavoastră, sau reprezentantul legal/convenţional al dvs, veţi exercita dreptul de opoziţie/ de ştergere (cu excepţia 
situaţiei în care CCIBN prelucrează datele în baza unei obligaţii legale sau justifică un interes legitim). Ulterior încheierii 
operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, în scopul pentru care au fost colectate, dacă dumneavoastră 
sau reprezentantul legal/convenţional nu veţi exercita dreptul de opoziţie/de ştergere, conform legii, aceste date vor fi 
arhivate de către CCIBN pe durata de timp prevăzută în procedurile interne ale CCIBN şi/sau vor fi distruse.  
 ● Ce măsuri de siguranţă sunt utilizate pentru protejarea datelor dumneavoastră? 
   Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, utilizăm metode şi tehnologii de 
securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. 
Securitatea integrală a datelor transmise prin internet nu poate fi niciodată garantată. Odată ce primim informaţia 
referitoare la dumneavoastră, vom utiliza proceduri şi masuri stricte de siguranţă împotriva utilizării neautorizate, 
nelegale, distrugerii, pierderii accidentale sau divulgării datelor personale. 
● Condiţiile transferurilor de date personale în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene 
     Transferurile de date în afara spaţiului UE şi al Zonei Economice-Europene se pot face Unumai U în condiţiile prevăzute de 
legislaţia specifică naţională şi UE privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi privind libera circulaţie a acestora. 
● Care sunt drepturile dumneavoastră? 
    Prin citirea acestui document, dumneavoastră aţi fost informat/ă cu privire la drepturile de care beneficiaţi, conform 
prevederilor legale aplicabile, respectiv: dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la 
restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul individual automatizat.   
      În cazul în care, dumneavoastră, direct sau prin reprezentant, vă exercitaţi drepturile menţionate mai sus, în mod vădit 
nefondat, nejustificat sau excesiv, în special din cauza caracterului repetitiv, CCIBN poate: 
- fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea informaţiilor sau a 
comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; 
- fie să refuze să dea curs cererii. 
    De asemenea, dumneavoastră vă este recunoscut dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de 
supraveghere şi de a introduce o cale de atac judiciară.   
     Dumneavoastră aveţi dreptul de a va opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nicio justificare, prelucrării datelor 
personale în scop de marketing direct, daca este cazul, printr-o solicitare scrisa adresata CCIBN.   
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● Cum vă puteţi exercita drepturile dumneavoastră? 
Pentru exercitarea acestor drepturi, dumneavoastră va puteţi adresa Responsabilului de protecţia datelor personale din 
cadrul CCIBN cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail:  1TUjuridic@cciabn.ro U1T  sau la următoarea adresă de 
corespondenţă:  Bistrița, str. Petre Ispirescu nr. 15A, jud. BN. 
 
      Prin citirea si completarea prezentului document, dumneavoastră confirmaţi că aţi citit, aţi fost informat/ă corect, 
complet, precis, aţi luat la cunoştinţă, înţelegeţi pe deplin şi : 
 

1. vă exprimați, pe baza opţiunii de mai jos, consimţământul în mod expres, neechivoc, liber şi informat cu privire la 
prelucrarea datelor  cu caracter personal menționate in prezenta informare, în scopul înregistrării in grupul țintă 
al proiectului ”Bistrița, pe harta profesionala a Europei” - POCU/227/3/8/117313 pentru a beneficia de serviciile 
oferite în cadrul acestui proiect. 

 
            DA                NU                       
 
 
 
 
    2. sunteți de acord cu furnizarea de către CCIBN, de informaţii/documente privind activitățile proiectului ”Bistrița, pe 
harta profesională a Europei” - POCU/227/3/8/117313 prin:  
-          apel telefonic, la numărul de telefon indicat     � 
- poștă, la adresa de corespondenţă indicate    � 
- poşta electronică, la adresa de email indicată � 
- contul de social media indicat � 
- SMS la numărul de telefon indicat � 
 

 
 
Data:       
       
Nume prenume: 
 
Semnătura  : 
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