PROIECT COFINANȚAT DIN FONDUL SOCIAL EUROPEAN PRIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 – 2020
Axă prioritară 3. Locuri de muncă pentru toți
Obiectivul tematic 8/ Prioritate de investiții 10.iii/ Obiectiv specific 3.12
Titlu proiect „Digital IMMotion”
POCU/860/3/12/142924

Formulare de înscriere la activitățile proiectului: „Digital IMMotion”
– cod proiect 142924
Vă rugam să citiți cu atenție formularele de mai jos. Acestea vor fi luate în
considerare numai atunci când sunt completate corect și complet.

Numele și prenumele _________________________________________________
Data nașterii _________________
Localitatea nașterii _____________________________
Județul nașterii

_____________________________

Prenume TATĂ ______________________ Prenume MAMĂ ______________________
Domiciliul:
Localitate ____________________________________ Tara ROMÂNIA
Strada _________________________________ Nr. _______ Bloc _______
Scara ______ Etaj _____ Apartament _____ Județ _______________
Cod poștal __________________

Telefon _______________________.

Email _____________________________________
CNP ________________________________
Carte de identitate

CI

Serie ______ Număr _________________

Eliberată de ________________________ la data de ________________
Studii absolvite _____________________
Data completării ____________________

Anexa 1

FISĂ DE INFORMARE PRIVIND ACTIVITATILE DE FORMARE
în cadrul proiectului
„Digital IMMotion” (POCU/860/3/12/142924)
UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN - REGIUNEA NORD EST, în calitate de
Lider de parteneriat , implementează împreună cu ASOCIAȚIA MEGLINE , în calitate de
Partener 1 și ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ȘI FORMARE ÎN PROFESIUNI SOCIALE "
PRO VOCAȚIE ", în calitate de Partener 2, începând cu data de 24.03.2022 proiectul „
Digital IMMotion ” (POCU/860/3/12/142924). Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social
European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de
muncă pentru toți , Obiectivul specific : 3.12 : Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe /
competențe/aptitudini aferente sectoarelor economice/domeniilor identificate conform SNC
și SNCDI ale angajaților.
Durata de implementare: 24.03.2022 - 23.09.2022 , pe parcursul a 18 luni.
Obiectivul proiectului: „imbunatatirea nivelului de cunostinte/ competente/ aptitudini si
cresterea performantelor profesionale pentru 320 persoane, avand calitatea de angajati in
intreprinderi din sectoarele economice cu potential competitiv, respectiv din domeniile de
specializare inteligenta (identificate si definite conform SNC 2015-2020/ SNCDI 2014-2020),
prin furnizarea unor programe de formare in domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei
informatiei si comunicatiilor si a altor masuri relevante, inovatoare si durabile, in scopul
cresterii sanselor de dezvoltare sustenabila si a gradului de adaptabilitate a activitatii la
dinamica pietei muncii a Regiunilor Sud-Est si Nord-Est”. Proiectul se desfasoara pe o perioada
de 18 luni, intre martie 2022 si Septembrie 2023.
Grup țintă:
Grupul-țintă este alcătuit din 320 persoane avand calitatea de angajati ce provin din
intreprinderi care isi desfasoara sau care intentioneaza sa-si adapteze activitatea principala/
secundara intr-unul din sectoarele economice cu potential competitiv identificate conform
SNC si in domeniile de specializare inteligenta conform SNCDI) din regiunile Sud-Est (judetele
Braila, Buzau, Constanta/cu exceptia zonei de Nord, Galati, Vrancea) si Nord-Est (judetele
Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui), din care 128 femei (40%) și 32 persoane cu vârsta
între 55-64 ani (10%).
Activitățile principale:
A.1. Organizarea si derularea de programe de formare profesionala in domeniul alfabetizarii
digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor, pentru angajatii din sectoarele economice
cu potential competitiv, la nivelul regiunilor Sud-Est si Nord-Est.
A.2. Evaluarea si certificarea competentelor profesionale in domeniul alfabetizarii digitale si
tehnologiei informatiei si comunicatiilor, obtinute pe cai non-formale şi/sau informale, pentru
angajatii din sectoarele economice cu potential competitiv, la nivelul regiunilor Sud-Est si
Nord-Est;
A.3. Sprijin personalizat acordat intreprinderilor care isi desfasoara activitatea si/sau
intentioneaza sa isi adapteze activitatea in sectoarele economice cu potential competitiv

pentru elaborarea si organizarea de programe de invatare la locul de munca in domeniul
alfabetizarii digitale si tehnologiei informatiei si comunicatiilor, la nivelul regiunilor SudEst si
Nord-Est;
A.4. Organizarea si derularea unor masuri de constientizare a angajatorilor privind
imbunatatirea competentelor digitale a angajatilor pentru sectoarele economice cu potential
competitiv si domeniile de specializare inteligenta, identificate conform SNC/ SNCDI, la nivelul
regiunilor Sud-Est si Nord-Est;
A.5. Activitati specifice managementului de proiect (organizare, coordonare, gestiune,
monitorizare, control si evaluare);
A.6. Asigurarea suportului pentru funcționarea de ansamblu a proiectului (decontarea
cheltuielilor indirecte); masuri de informare si publicitate privind obiectivele, activitatile si
rezultatele proiectului.
Proiectul își asumă un număr de 320 de angajați care beneficiază de programe de formare,
precum și un indicator de minimum 292 persoane care dobândesc o calificare/care și-au
validat competențele în sectoarele economice/domeniile cu specializare inteligentă aferente
SNC/ SNCDI la încetarea calității de participant. Din cele 320 persoane care vor beneficia de
programe de formare în cadrul proiectului:
 110 angajați vor beneficia de program de formare a competențelor digitale de baza,
 170 angajați vor beneficia de program de formare a competențelor digitale avansate,
 40 angajați vor beneficia de program de formare a competențelor digitale dedicate
specialiștilor din domeniul IT ;
Din cei 320 de angajați, 40 de angajați vor beneficia și participa suplimentar la activități de
evaluare și certificare a competențelor profesionale în domeniul alfabetizării digitale și
tehnologiei informației și comunicațiilor, obținute pe cai non-formale și/sau informale
(12,50%).
În plus, proiectul va contribui direct la atingerea următorilor indicatori asumați de România
prin POCU:
a) Întreprinderi sprijinite: 60 IMM-uri;
b) Întreprinderi care introduc programe de învățare la locul de muncă, la 6 luni după
finalizarea sprijinului: 60 IMM-uri.

Persoana informata: ___________________________________________________ (nume și prenume)
Adresă de e-mail și/sau telefon: ___________________________
Semnătura persoana informată: .............................
Data: ____________________
Informare realizată de Expert grup țintă: _________________________________________ (nume și
prenume)
Semnătura: ..................................................................

Anexa 2
CERERE DE ÎNSCRIERE
Subsemnatul(a) ______________________________________________________ născut/a la data
de

________________

domiciliat(ă) în localitatea

_____________________________ str

_________________________________________ nr ______ bl ________ sc ______ ap ______ judeţul
______________________ telefon ______________________ posesor/-oare al/a actului de
identitate

______
CI

seria

______

nr

______________________

CNP

_______________________________________, declar pe propria răspundere, cunoscând
dispozițiile articolului 326 Cod Penal1 cu privire la falsul în declarații, că:
 am fost informat cu privire la condițiile de apartenență la grupul țintă în vederea
înscrierii in cadrul POCU „Digital IMMotion” (POCU/860/3/12/142924) si că îndeplinesc
aceste condiții;
 nu am beneficiat și nu beneficiez de nicio altă finanțare europeană prin Fondul
Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 sau de la
bugetul de stat, sau alte surse de finanțare, pentru activități similare celor prevăzute în
cadrul proiectului POCU „Digital IMMotion” (POCU/860/3/12/142924);
 informațiile declarate în Formularul de înregistrare individuală a participanților la
operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020 corespund realității;
 îndeplinesc condițiile și am disponibilitate de participare in cadrul proiectului
POCU „Digital IMMotion” (POCU/860/3/12/142924), în care urmează să mă implic și
solicit înscrierea la aceste activități.
Însoțesc prezenta cerere de înscriere cu copii după următoarele documente pe care
declar ca le dețin in original: CI/BI, certificat naștere, certificat căsătorie (daca e cazul),
ultima diploma de studii absolvite.
Art.326 Cod Penal:
Declararea necorespunzătoare a adevărului, făcută unei persoane dintre cele prevăzute în art. 175 sau unei unități în care aceasta
își desfășoară activitatea în vederea producerii unei consecințe juridice, pentru sine sau pentru altul, atunci când, potrivit legii ori
împrejurărilor, declarația făcută servește la producerea acelei consecințe, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu
amendă.
1

Data
______________

Semnătura
______________

Anexa 3
Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect:
Axă prioritară:
Titlu proiect:
OIR/OI responsabil:

142924
3: Locuri de muncă pentru toți
„Digital IMMotion”
OIRPOSDRU Regiunea Nord-Est

Secțiunea A. La intrarea în operațiune
Date de contact: __________________________________________ Loc. ________________________________
str. ______________________________________________ nr. ______ bl. _________ sc. ____ et. ____ ap. ____
județ ___________________________ tel. _______________ email. _____________________________________
[Nume, prenume, adresa domiciliu, locul de reședință, telefon, e-mail]

Data intrării în operațiune: ……………………………………………..
CNP:

_______________________________________

Zonă:

Urban

Rural

Localizare geografică:
Regiune:
____________________________
NORD EST
Județ:
____________________________
Unitate teritorial administrativă: _____________________________________________
Gen:
Masculin
Feminin
Vârsta:
Persoană cu vârsta sub 25 ani
Persoană cu vârsta cuprinsă între 25 și 54 ani
Persoană cu vârsta peste 54 de ani
Categoria de Grup Țintă din care face parte: angajați
Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer
Șomer de lunga durata
Persoană inactivă (inclusiv copii antepreșcolari, preșcolari, elevi etc.)
Alta categorie de inactivi în afara de cei din educație și formare

Nivel de educație:
Studii Educație timpurie (ISCED 0)
Studii primare (ISCED 1)
Studii gimnaziale (ISCED 2)
Studii liceale (ISCED 3)
Studii postliceale (ISCED 4)
Studii superioare (ISCED 5)
Studii superioare (ISCED 6)
Studii superioare (ISCED 7)
Studii superioare (ISCED 8)
fără ISCED
Persoană dezavantajată:

DA
NU

Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate
Participanți care trăiesc în gospodării fără persoane ocupate cu copii aflați în întreținere
Participanți care trăiesc în gospodării alcătuite dintr-un părinte unic cu copil aflat în
întreținere
Migrați
Participanți de origine străină
Minorități
Etnie romă
Alta minoritate decât cea de etnie romă
Comunități marginalizate
Participanți cu dizabilități
Alte categorii defavorizate
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă
Niciuna din opțiunile de mai sus
Semnătura participant
Data:

Semnătura responsabil cu
înregistrarea participanților
Data:

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor
personale.
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate în niciun alt scop
în afară de cele menționate în Formularul de înregistrare individuală și nu sunt comunicate către niciun terț, excepție făcând doar
instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.

Anexa 4

ADEVERINȚĂ

Subsemnatul _______________________________________________ în calitate de reprezentant
legal al ___________________________________________________ CUI _________________________
atest prin prezenta că dl./dna. _________________________________________________________
CNP _________________________________________ este:
 încadrat/a în compania noastră cu contract individual de muncă cu normă
întreagă/parțială;
 locul de muncă ocupat este în Regiunea de Dezvoltare:

Sud-Est /

Nord-Est

 activitatea sa în cadrul companiei noastre susține activitatea autorizata a
întreprinderii aferenta Codului CAEN ................, respectiv persoana anterior
menționata își desfășoară activitatea într-unul din sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC si în unul din domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI conform prevederilor din Nota justificativa
emisa de reprezentantul legal;
Anexam prezentei declarații originalul sau o copie certificată “conform cu originalul”
după certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, valabil la data
intrării angajatului/angajaților acestei întreprinderi în grupul țintă al proiectului, care
atestă că organizația noastră își desfășoară activitatea într-un sector economic cu
potențial competitiv și în corelare cu unul dintre domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI, codul CAEN .................................. fiind autorizat.
Reprezentant legal
Nume si prenume

____________________________________

Funcție

____________________________________

Data

____________________________________

Semnătura

____________________________________

Stampila

Anexa 5
DECLARAȚIE

privind neîncadrarea în situațiile prevăzute la art. 14-15 din Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în
obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente
acestora, cu modificările și completările ulterioare
Subsemnatul/a ___________________________________________________________, în calitate de
candidat în cadrul proiectului POCU „Digital IMMotion” – cod proiect 142924, declar pe proprie
răspundere, sub sancțiunea falsului în declarații, așa cum este acesta prevăzut la art. 326 din
Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, că nu mă
încadrez în ipotezele descrise la art. 14-15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011
privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea
fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare:
 nu dețin părți sociale, părți de interes, acțiuni din capitalul subscris al Uniunii
Naționale a Patronatului Roman - Regiunea Nord Est, al Asociației Megline sau al
Asociației Centrul de Resurse și formare în profesiuni sociale „Pro VOCAȚIE”;
 nu fac parte din consiliul de administrație/organul de conducere sau de supervizare
al Uniunii Naționale a Patronatului Roman - Regiunea Nord Est, al Asociației Megline
sau al Asociației Centrul de Resurse și formare în profesiuni sociale „Pro VOCAȚIE”;
 nu am calitatea de soț/soție, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu
persoane care fac parte din echipa de implementare a proiectului/consiliul de
administrație/organul de conducere său de supervizare al Uniunii Naționale a
Patronatului Roman - Regiunea Nord Est, al Asociației Megline sau al Asociației
Centrul de Resurse și formare în profesiuni sociale „Pro VOCAȚIE”;

Subsemnatul/a _____________________________________________________________ , declar că voi
informa imediat dacă vor interveni modificări în prezenta declarație.
De asemenea, declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și
înțeleg că Uniunea Națională a Patronatului Roman - Regiunea Nord Est, Asociația Megline
sau Asociația Centrul de Resurse și formare în profesiuni sociale „Pro VOCAȚIE ” are dreptul
de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarației, orice informații suplimentare.
Înțeleg că în cazul în care această declarație nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de
încălcarea prevederilor legislației penale privind falsul în declarații.
Data:

_____________________

Semnătura

....................................................

Anexa 6
Acord pentru folosirea datelor personale
Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr.2016/679 din data
de 27.04.2016 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.
UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN - REGIUNEA NORD EST, în calitate de
Lider de parteneriat , implementează împreună cu ASOCIAȚIA MEGLINE , în calitate de
Partener 1 și ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ȘI FORMARE ÎN PROFESIUNI SOCIALE "
PRO VOCAȚIE", în calitate de Partener 2, începând cu data de 01.04.2022 proiectul „Digital
IMMotion ” – cod proiect 142924. Proiectul este cofinanțat prin Fondul Social European prin
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 3: Locuri de muncă pentru
toți, Obiectivul specific: 3.12: Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe /competențe /aptitudini
aferente sectoarelor economice /domeniilor identificate conform SNC și SNCDI ale
angajaților.
In vederea implementării proiectului „Digital IMMotion” – cod proiect 142924, va informam
despre obligativitatea de a furniza datele dvs. personale si despre faptul că datele dvs.
personale vor fi prelucrate în aplicațiile electronice SMIS/MySMIS, in toate fazele de evaluare/
contractare/ implementare/sustenabilitate a proiectului, cu respectarea dispozițiilor legale
menționate, respectiv prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea c e privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și
prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor personale și protejarea
confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și
comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor
electronice, cu modificările si completările ulterioare.
UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN - REGIUNEA NORD EST în calitate de Lider
de parteneriat , împreună cu ASOCIAȚIA MEGLINE , în calitate de Partener 1 și ASOCIAȚIA
CENTRUL DE RESURSE ȘI FORMARE ÎN PROFESIUNI SOCIALE "PRO VOCAȚIE" au obligația de
a administra în condiții de siguranță pana in 2033 , și numai pentru scopurile specificate
explicit de către dvs. 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 dvs. pentru implementarea Programului Operațional Capital Uman,
transparența gestionării fondurilor europene și egalitatea de șanse în accesarea fondurilor
europene, respectiv: primirea cererilor de finanțare; verificarea cererilor de finanțare; selectarea
proiectelor finanțate; încheierea contractelor de finanțare; aprobarea începerii derulării
proiectelor finanțate; efectuarea vizitelor pe teren; verificarea procedurilor de atribuire
efectuate de beneficiari; raportarea progresului proiectului; propunere în vederea autorizării
plăților către beneficiari; informare și promovare a POCU; evaluarea ofertelor depuse în cadrul
procedurilor de atribuire; derularea contractelor de achiziție servicii, bunuri sau lucrări.

Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în scopuri
legale sau contractuale, cum ar fi: Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management
POCU, terți furnizori implicați în mod direct sau indirect în implementarea proiectului si în
procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice abilitate de lege sau cu
care OIR POSDRU VEST / UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN - REGIUNEA
NORD EST / ASOCIAȚIA MEGLINE / ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ȘI FORMARE ÎN
PROFESIUNI SOCIALE "PRO VOCAȚIE " a încheiat protocoale de colaborare în scopul
îndeplinirii atribuțiilor specifice privind implementare a proiectului sau 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.
Completați datele personale și bifați serviciile de care doriți să beneficiați în continuare.
Numele si prenumele _______________________________________________ Data nașterii _____________
CNP __________________________ Nr telefon ____________________
Adresa poștală: Str. _______________________________________________ Nr. _______ bl. ____ sc. ____
ap. ___ et. ___ Localitate: ______________________________ Cod poștal:______________ Judetul:
________________________ Tara Romania, email: __________________________________________
Îmi dau acordul folosirii datelor personale de mai sus de către UNIUNEA NAȚIONALĂ A
PATRONATULUI ROMÂN - REGIUNEA NORD EST, ASOCIAȚIA MEGLINE si ASOCIAȚIA
CENTRUL DE RESURSE ȘI FORMARE ÎN PROFESIUNI SOCIALE "PRO VOCAȚIE ", prin
bifarea pozițiilor de mai jos, pentru a primi:
[ x ] apeluri telefonice și emailuri – informații generale pentru organizarea si activităților
proiectului sau monitorizarea derulării lor
[ x ] efectuarea vizitelor pe teren;
[ x ] raportarea progresului proiectului;
[ x ] publicarea materialelor foto-video pe paginile oficiale de proiect și în presă;
[ x ] informare și promovare a POCU.*
Am fost informat(a) de către UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN - REGIUNEA
NORD EST / ASOCIAȚIA MEGLINE / ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ȘI FORMARE ÎN
PROFESIUNI SOCIALE "PRO VOCAȚIE" asupra drepturilor de care beneficiez, respectiv asupra:

















dreptului de a fi informat(a), in principal cu privire la identitatea si datele de contact ale
Operatorului si, după caz, ale reprezentantului acestuia ori ale responsabilului cu
protecția datelor, scopul in care sunt prelucrate datele, temeiul juridic al prelucrării,
destinatarii, precum si intenția Operatorului de a transfera sau nu datele către o terță
persoana;
dreptului de a accesa datele mele cu caracter personal;
dreptului de a mi se corecta orice date cu caracter personal ori de a interveni cu privire
la acestea;
dreptului de a mi se șterge/distruge datele cu caracter personal;
dreptului de a se limita prelucrarea datelor cu caracter personal;
dreptului la portabilitatea datelor;
dreptului de a face opoziție;
dreptului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata,
inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata
sau o afectează in mod similar într-o măsura semnificativ ;
dreptului de a solicita oricând, in scris, retragerea acordului dat prin prezentul formular.
In acest caz, înțeleg faptul ca retragerea ulterioara a acordului furnizat prin prezenta
nu afectează legalitatea folosirii datelor mele personale efectuata in baza prezentului
acord înainte de retragerea acestuia;
dreptului de a obține mai multe informații privind modul in care se utilizează datele
mele cu caracter personal pe care le-am furnizat, citind Politica UNIUNEA NAȚIONALĂ
A PATRONATULUI ROMÂN - REGIUNEA NORD EST / ASOCIAȚIA MEGLINE /
ASOCIAȚIA CENTRUL DE RESURSE ȘI FORMARE ÎN PROFESIUNI SOCIALE "PRO
VOCAȚIE" privind Protecția Datelor cu Caracter Personal pe site-ul proiectului;
faptului ca pentru orice alte întrebări cu privire la datele mele cu caracter personal pe
care le-am furnizat pot contacta UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN REGIUNEA NORD EST, la adresa de e-mail sitaelteam @gmail .com sau prin posta /
curier , corespondența fiind adresată echipei de implementare a proiectului „Digital
IMMotion” – cod proiect 142924, cu trimitere către:

UNIUNEA NAȚIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN - REGIUNEA NORD EST
Lilieci,comuna Hemeiuş, str. Calea Moldovei, nr. 148 C, judetul Bacău,
cod postal 07237, ROMÂNIA, telefon/fax:+40 745515052

Data ______________ Semnătura ________________
! ATENTIE: Acordul este valid doar dacă este semnat.

