
 
 
 
 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 
 
 

Subsemnatul:..........................................................................................................................................................................      

CNP:..............................................................................................................................................................................................     

Adresa:  ......................................................................................................................................................................................    

Telefon:  .....................................................................................................................................................................................     

E-mail: .........................................................................................................................................................................................     

Declar că sunt de acord să furnizez datele personale solicitate în Formularul 

individual de înregistrare a grupului ţintă* şi sunt de acord ca aceste date să fie 

utilizate şi prelucrate în cadrul  proiectului “C.O.R- Consiliere,Ocupare si Reafirmare“, 

finanţat prin Programul Operaţional Sectorial pentru  Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 

2013. 

De asemenea, am primit în scris o notă de informare care cuprinde aspecte referitoare 

la prelucrarea datelor cu caracter personal şi drepturile care îmi revin conform Legii 677/2001. 

 
 
Data,          Semnătura 
 
 
*Datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Directivei 
CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 
şi libera circulaţie a acestor date, transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă prin Legea 
nr. 506/2004. 
 
 

PLURI CONSULTING GRUP SRL este inscrisa in registrul de evidenta a prelucrarii datelor cu caracter 
personal sub nr. 17792. 



 
 

 

Investeşte în oameni! 
Proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 

Axa prioritara nr. 5 „Promovarea măsurilor active de ocupare” 

Domeniul major de intervenţie 5.1 „Dezvoltarea şi implementarea măsurilor active de ocupare” 

Titlul proiectului: S.T.A.R.T. –  STRATEGII,TEHNICI ŞI ACTIVITĂŢI DE REORIENTARE ŞI TRAINING 

Contract : POSDRU/127/5.1/G/131384 

Beneficiar: Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Neamt 
Nr.de inregistrare ca operator de date cu caracter personal: 17792 
 

 

PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

  

  

În conformitate cu prevederile Legii 677/2001, PLURI CONSULTING GRUP S.R.L.  prelucrează 

date cu caracter personal, cu respectarea principiilor menţionate în continuare, în scopul procesării 

informaţiilor pentru eliberarea certificatelor de absolvire în cadrul cursurilor de instruire efectuate, 

precum si in cazul beneficiarilor de instruire în cadrul proiectelor cofinanţate din Fonduri Europene. 

  

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi manuale, cu 

respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea 

drepturilor persoanelor vizate. 

Informaţiile cu caracter personal prelucrate de către PLURI CONSULTING GRUP S.R.L.  pot fi 

dezvăluite următorilor destinatari: persoana vizată şi reprezentanţii legali ai acesteia, altor 

autorităţi/instituţii publice abilitate de lege să solicite informaţii cu privire la datele personale colectate 

în activiatea specifică.  

  

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SE FACE CU RESPECTAREA URMĂTOARELOR 

PRINCIPII:  

 Notificarea. Operatorul de date cu caracter personal este notificat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;  

 Legalitatea. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate cu prevederile legale;  

 Confidenţialitatea. Persoanele care prelucrează, date cu caracter personal au prevăzută în contractul de muncă 

şi în fişa postului o clauză de confidenţialitate;  

 Consimţământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepţia prelucrărilor 

care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 677/2001, poate fi efectuată numai dacă persoana 

vizată ( potential cursant/absolvent al unuia din programele de formare profesionala ale centrului nostru) şi-a dat 

consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;  

 Informarea. Informarea persoanelor se face de către instituţia care prelucrează datele personale ale persoanei 

vizate;  

 Protejarea persoanelor vizate. Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt le sunt prelucrate, de 

a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii individuale, precum şi dreptul de a se 

adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de 

judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;  

 Securitatea. Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure un nivel 

adecvat de securitate a datelor cu caracter personal processate.  
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DREPTURILE PERSOANEI VIZATE (reglementate de Legea 677/2001): 

  dreptul de acces la date - orice persoană vizată are dreptul de a obţine, la cerere şi în mod gratuit pentru o 
solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de operator;  

 dreptul de intervenţie asupra datelor - orice persoană vizată are dreptul de a solicita, printr-o cerere întocmită în 
formă scrisă, datată şi semnată, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu 
este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;  

 dreptul de opoziţie - persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere întocmită în 
formă scrisă, datată şi semnată, din motive întemeiate şi legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unor 
prelucrări sau să fie dezvăluite unor terţi;  

 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei, fără a aduce atingere 
posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere în domeniu ;  

 persoana in cauza poate cere, gratuit, in scris, in orice moment, ca datele sale personale sa nu mai fie 
procesate. 

 dreptul de a cere Pluri Consulting Grup S.R.L. sa inceteze sa mai trimită mesaje promoţionale sau de informare, 
şi va fi informat in legătura cu efectuarea schimbărilor in opţiunile sale privind datele sale personale, in termen 
de 15 zile de la data comunicării schimbărilor respective Pluri Consulting Grup S.R.L.. 

 dreptul de a face plângere la ANSPDCP sau de a se adresa justiţiei şi de a merge in instanţa si a cere daune 
pentru încălcarea drepturilor in baza Legii 677/2001;  

 

 Pentru exercitarea drepturilor care vă revin conform legii 677/2001, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată 

şi semnată la Pluri Consulting Grup S.R.L., Piaţa M. Kogălniceanu nr. 1-3, Piatra Neamţ, jud. Neamţ, cod. 610018 

sau e-mail : office@plurigrup.ro 

 De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr. 677/2001 vă puteţi adresa 

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată.  

Pentru mai multe datalii şi informaţii vă puteţi adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal.  

Str. Olari nr. 32, sector 2, Bucureşti 
Telefon: (021).252.58.88 
Fax: (021).252.57.57 
Web: http://www.dataprotection.ro/ 
 

 

 

 

http://www.dataprotection.ro/

