ACORD DE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/Subsemnata ________________________________________, cu domiciliul în localitatea
_________________________, str. ________________________, nr. ___, bl. ______, sc. ____, et. ____, ap. ____,
judet/sector __________________________ telefon ______________, născut/ă la data de _______________,
legitimat cu BI/CI seria _____ nr _______________, emis la data de ___________________, CNP
_______________________________ declar prin prezenta ca sunt de acord cu utilizarea si prelucrarea datelor mele
cu caracter personal, rezultate din prezenta declaratie si formularul completat si/sau din actele/ copiile actelor depuse
pentru inscrierea in vederea participarii la activitatile specifice proiectului "Competente digitale pentru piata
editoriala in era publicatiilor electronice" - DIGIPUB, ID 156046.
Inteleg ca prelucrarea datelor personale se va realiza cu respectarea prevederilor Directivei CE/95/46 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date,
transpusa in legislatia nationala prin Legea nr.677/2001, precum si a prevederilor Directivei 2002/58/CE privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, transpusa in
legislatia nationala prin Legea nr.506/2004.
Prin completarea prezentului formular, subsemnatul/a îmi exprim consimţământul expres şi neechivoc, explicit şi
informat, asupra colectării, prelucrării şi utilizării tuturor datelor mele personale, inclusiv a celor cu caracter special
prevăzute de ari. 7, 8 si 9 din Legea nr. 677/2001.
De asemenea, sunt de acord cu utilizarea fara restrictii a imaginii mele (fotografii, filme, clipuri etc.) exclusiv in scopul
promovarii activitatilor si rezultatelor proiectului "Competente digitale pentru piata editoriala in era publicatiilor
electronice" - DIGIPUB, ID 156046, pe pliante, postere, brosuri, presa scrisa si audio video, site-ul proiectului etc.
Imaginile nu pot fi degradante, sau defaimatoare si nu pot aduce atingere dreptului la viata privata, decenta si/sau
norme morale.

Data:

Semnătura

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Beneficiarul/Operatorul Asociaţia Editorilor din România, reprezentat prin Mihai Mitrică, Director Executiv,
prelucrează date cu caracter personal furnizate de dumneavoastră.
Scopul prelucrării datelor personale este desfăşurarea activităţilor in cadrul proiectului proiectului "Competente
digitale pentru piata editoriala in era publicatiilor electronice" - DIGIPUB, ID 156046, finanţat prin Programul
Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013.
NU sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal din formulare.
Refuzul determină neincluderea dumneavoastră în grupul ţintă al proiectului şi nu vă oferă posibilitatea de a beneficia
de serviciile gratuite pe care proiectul le oferă membrilor grupului ţintă.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai: Autoritatii de
Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) si/sau
Organismului Intermediar POS DRU Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic CNDIPT,
în calitate de finanţator, precum si organismelor abilitate sa efectueze verificari asupra modului de utilizare a
fondurilor europene pentru proiecte FSE prin POS DRU 2007-2013.
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei
decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării dalelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea
datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la Asociaţia Editorilor din

România, Sos N Titulescu nr 18, bl 23, Sc 2, apt83, Bucureşti sau prin e-mail la adresa info@aer.ro
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.
Observaţie:
"orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest
drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de
serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).
* Asociaţia Editorilor din România este inregistrata in Registrul General al Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal cu nr. 0020990 / 26.08.2015

