Programul Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020
Anexa 7
Axa Prioritară 6. ”Educație și competențe”
Proiect POCU/90/6.13/6.14 – 108847 ”Multiplicarea metodelor de Educație și a Competențelor prin Adaptarea la Nevoile
Industriilor Competitive - EMPLOY MECHANICS!”
Contract de finanțare nr. 38865DGPECU/31.05.2018
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Iași

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE
Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….…………………………………………………, domiciliat/ă
în localitatea ..........................................…………….……………………..…, judeţul ….……………………,
strada …...............………………………… nr. ………………………………., 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 de către Inspectoratul Școlar Județean Iași, conform prevederilor Legii nr. 677/2001
pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul derulării proiectului „Multiplicarea metodelor de
Educație și a Competențelor prin Adaptarea la Nevoile Industriilor Competitive - EMPLOY MECHANICS!”,
Cod SMIS 108847 din cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa Prioritară 6. ”Educație
și competențe”, Prioritatea de investiții: 10.IV. ”Sporirea relevanței pe piața forțelor de muncă a educației și
a sistemelor de formare, facilitarea tranziției de la educație la piața forțelor de muncă și consolidarea formării
și a sistemelor de formare profesională, precum și a calității lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a
competențelor, adaptarea programelor de învățământ și instituirea și dezvoltarea unor sisteme de învățare la
locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învățare duală și programe de ucenicie”, desfășurat în perioada
2018-2020.
Datele dumneavoastră persoanle sunt prelucrate de ISJ Iași și OI POCU în cadrul peoiectului, potrivit Regulamentului
(UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulaţie a acestor date. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei justificat. Vă puteţi exercita drepturile
de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi
datată, trimisă la ISJ Iași.

Data:

Semnătura:

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

