Titlul Proiectului: “Creșterea performanțelor angajaților prin formare continuă”
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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Capital Uman
Axa Prioritară 3 – Locuri de muncă pentru toţi
Obiectivul specific 3.12. Îmbunatatirea nivelului de cunostinte/competente/ aptitudini aferente sectoarelor
economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajatilor
ANEXA 4
Solicitare acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal
Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr.2016/679 / 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.
UGIR are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru scopurile specificate explicit, datele personale pe
care le furnizați despre dvs, respectiv despre un membru al familiei dvs. sau o persoană pentru care aveți drept de
reprezentare.
Scopul colectării datelor este implementarea proiectului: “Creșterea performanțelor angajaților prin formare continuă”
Cod MySMIS: 128516 - completarea documentelor de înscriere în proiect, verificarea documentelor de înscriere în proiect,
constituirea dosarului personal pentru participarea la programele de formare, efectuarea vizitelor în întreprinderi, informare
și promovare a proiectului către publicul larg, monitorizarea implementării proiectului și a parcursului dvs în activitățile
proiectului, colectarea feedback-ului, organizarea și derularea de programe de formare, sustenabilitatea proiectului, toate
acțiunile de comunicare în legatură cu implementarea si sustenabilitatea proiectului.
Datele dvs sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în scopuri legale sau contractuale, cum
ar fi: OIRPOSDRU Regiunea Sud-Vest Oltenia, Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management POCU, terți
furnizori implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități implicate
în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice abilitate de lege sau cu
care societatea UGIR a încheiat colaborare în scopul îndeplinirii atribuților specific conferite de legislația europeană și
națională, precum și Comisiei Europene. Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia
Europeană conform legislației europene aplicabile.
Conform Regulamentului (UE) nr.2016/679, beneficiați de: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la rectificare,
dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de a vă adresa justiției.
Aveți dreptul de a solicita oricând, în scris, retragerea acordului dat prin prezentul formular. Refuzul dumneavoastră de a
completa, semna și retrimite formularul de mai jos, care ne autorizează să folosim datele dvs. determină imposibilitatea de
a beneficia pe viitor de resursele noastre.
Fără acordul dvs explicit, dat prin acest formular, nu vă mai putem contacta și nu vă mai putem trimite niciun fel de
materiale.
Retragerea ulterioară a acordului nu afectează legalitatea folosirii datelor personale efectuate în baza prezentului acord
înainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului trebuie făcută în scris.
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