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1. INTRODUCERE 

 

UNIUNEA NAŢIONALĂ A PATRONATULUI ROMÂN-REGIUNEA NORD EST-AFJ 

(prescurtat UNPR-NE), INTERLOG COM SRL si EUROTRAINING SOLUTION SRL în calitate 

de Beneficiar, repectiv Partener 1 si Partener 2 desfășoară în cadrul proiectului DigitalizeIT - 

Competențe digitale pentru angajați activitati de creștere a nivelului de cunoștințe / competențe / 

aptitudini aferente sectoarelor economice / domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale 

angajaților, în domeniul competentelor digitale, pentru 340 de angajați în IMM-uri din sectoarele 

economice  potențial competitive și în domeniile de specializare inteligentă și prin sprijinul a 39 de 

IMM-uri pentru a implementa programe de formare la locul de muncă în domeniul competențelor 

digitale din regiunile de dezvoltare Nord-Est, Vest și Sud-Muntenia. 

Prezenta metodologie are ca scop implementarea unei proceduri unitare, la nivelul parteneriatului 

compus din UNPR-NE, INTERLOG COM SRL si EUROTRAINING SOLUTION SRL de 

prelucrare a datelor cu caracter personal atât a membrilor din echipa de proiect cât și a potențialilor 

membri ai grupului țintă și descrie datele colectate, procesate, puse la dispozitia terților și stocate de 

UNPR-NE și parteneri pe parcursul implementării proiectului și a perioadei de sustenabilitate.  

 

2. CADRUL LEGAL APLICABIL 

Politica privind protecția datelor cu caracter personal în cadrul parteneriatului proiectului are in 

vedere metodologia specifică si este guvernată de următoarele acte normative în vigoare.  

- Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, adoptat, in data de 27 aprilie 

2016 (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal pentru 

persoanele fizice, intrat în vigoare începând cu data de 25.05.2018. 

- Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 

- Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind 

înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal, precum și pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date- Legea nr. 506 

din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in 

sectorul comunicatiilor electronice 



  
 

 

 
 

 

 

- Decizia nr. 128/2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificării de încălcare a securității 

datelor cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia 

persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

- Contract de finanțare Programul Operațional Capital Uman nr: POCU/860/3/12/143014 , cod 

SMIS 2014+:143014 Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial 

Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Nord-Est 

- Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 – 

2020, cu completările / modificările ulterioare; 

 

3. DEFINIȚII 

În sensul Regulamentului (UE) nr.2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind 

Protecția Datelor), se definesc astfel|:  

- date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau 

identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 

identificată, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un 

nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe 

elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale 

sau sociale; 

- prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter 

personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace 

automatizate, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau 

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau 

punerea la dispoziţie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau 

distrugerea; 

- operator  inseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, 

singur sau impreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter 

personal; atunci cand scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau 

dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute in 

dreptul Uniunii sau in dreptul intern; 



  
 

 

 
 

 

 

- destinatar inseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism 

căreia (căruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. 

Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul 

unei anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate 

destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele 

aplicabile in materie de protecţie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrării. 

 

4. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE  

4.1. Datele care se colectează în cadrul partenereiatului  

Datele care se colectează în cadrul partenereiatului sunt: 

- Informațiile personale ale participantilor (cum ar fi numele, adresa, data nașterii);  

- Informațiile de contact ale participantilor (care pot include numărul de telefon, adresa de e-mail și 

adresa poștală); 

- Informații privind educația; 

- Informații de referință privind starea de angajare actuală; 

- Caracteristici protejate (cum ar fi sexul , statutul juridic, vârsta, etnia, limbă materna, 

naționalitatea, țara de origine);  

- Informații despre preferințele și interesele personale (în legătură cu programele de formare care se 

vor desfasura in proiect);  

- Detalii privind programul participantilor (ex. programul de lucru);  

- Detalii privind activitatile desfasurate la locul de munca. 

Datele personale vor fi procesate și utilizate în scopuri legate de obiectivul general si obiectivele 

specifice ale proiectului. 

 

4.2. Entități către care pot fi transmise datele personale 

Datele personale sunt confidenţiale şi pot fi transmise către terţe entităţi în scopuri legale sau 

contractuale, numai în cazul în care acestea au legătură cu serviciul oferit participantilor.  

Datele personale ale participanților la activitățile proiectului  “DigitalizeIT - Competențe digitale” 

pot fi transmise următoarelor entități:   

- Instituții guvernamentale cu atribuții în managementul, implementarea, auditul și verificarea  

proiectului (OIR, AM – POCU, MFE ) pentru a îndeplini obligatiile de finanțare. 



  
 

 

 
 

 

 

- Comisiei Europene, în scopul monitorizării și controlului privind Programele POCU 

- ONG-uri ce pot sprijini activitatea cu membrii grupurilor țintă  

- Entități cu care se semnează acorduri de parteneriat în cadrul proiectului 

- Angajatori 

 

4.3. Scopurile în care pot fi folosite datele personale 

UNPR-NE si Partenerii din cadrul proiectului  “DigitalizeIT - Competențe digitale” pot folosi datele 

personale mentionate în următoarele scopuri: 

-  Pentru a procesa aplicații, înscrieri, contracte 

-  Pentru a contacta persoanele fizice înscrise/participante  

-  Pentru a personaliza serviciile oferite în cadrul proiectului 

 - Pentru a contacta participanții cu privire la activitățile desfășurate, serviciile furnizate prin 

proiect, eventuale întreruperi/modificari ale programarii evenimentelor / activităților, furnizarea de 

mesaje importante.  

Se vor putea realiza fotografii ale participanților cu scopul promovarii proiectului, cât și în vederea 

elaborării livrabilelor doveditoare cu privire la derularea activităților, pentru a fi utilizate pe site-

ul/pagina proiectului, pentru a fi împărtășite cu presa sau pentru a fi utilizate în producerea 

materialelor de marketing. 

Beneficiarul și partenerii nu își vor asuma în nici un moment permisiunea de a utiliza informațiile 

furnizate pentru orice altceva decât motivele menționate în prezenta metodologie.  

 

4.4. Obligații ale membrilor echipei de proiect 

Toți membri echipei de proiect vor acorda cea mai mare atenție protecției datelor cu caracter 

personal. Fiecare dintre cele trei entități care compun parteneriatul vor respecta și prevederile din 

propriile regulamente ROI/ROF cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 

Metodologia privind protecția datelor cu character personal este generală și aplicabilă pentru toate 

persoanele implicate în proiect. 

Experții implicați în implementarea proiectului “DigitalizeIT - Competențe digitale” au următorele 

obligații: 



  
 

 

 
 

 

 

- Să informeze persoanele participante la activitățile proiectului cu privire la date generale despre 

cei trei parteneri ai proiectului, ce date îi sunt prelucrate, pe ce perioadă de timp sunt folosite 

(inclusiv perioada de arhivare, unde este cazul) și cum sunt distruse atât fizic cât și electronic. 

- Să informeze persoanele participante la activitățile proiectului unde ajung  datele și scopul pentru 

care sunt prelucrate datele personale. 

- Să informeze persoanele participante la activitățile proiectului perioada de timp pentru care își dau 

acordul de prelucrare. 

- Să nu stocheze datele cu caracter personal pe telefon, laptop sau computer personal. 

- Să prelucreze datele cu character personal colectate doar în locațiile de desfășurare a activităților 

proiectului. 

- Să realizeze fotografii ale participanților la activitățile proiectului doar în urma consimțământului 

expres al persoanei, după ce i s-a comunicat scopul realizării eventualelor fotografii. 

- Să transmită documentele care conțin date cu character personal (format fizic sau electronic) în 

condiții de deplină siguranță și securitate. 

- Să utilizeze în mod corespunzător echipamentele de prelucrare și stocare a datelor cu character 

personal, astfel încât să nu fie permis accesul persoanelor nerautorizate la aceste date. 

- Să arhiveze documentele care conțin date cu caracter personal în conformitate cu legea arhivării și 

în codiții de deplină siguranță și securitate. 

 

5. LEGALITATEA PRELUCRĂRII 

5.1. Condițiile legalității prelucrării datelor persoanele 

Potrivit dispozițiilor art.6 din Regulamentul general privind protecția datelor, prelucrarea este legală 

numai dacă și în măsura în care se aplică cel puțin una dintre următoarele condiții: 

- persoana vizată şi-a dat consimţămantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru 

unul sau mai multe scopuri specifice; 

- prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau 

pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract; 

- prelucrarea este necesară in vederea indeplinirii unei obligaţii legale care ii revine operatorului; 

- prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei 

persoane fizice; 



  
 

 

 
 

 

 

- prelucrarea este necesară pentru indeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care 

rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este investit operatorul; 

- prelucrarea este necesară in scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă, cu 

excepţia cazului in care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei 

vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizată 

este un copil. 

 

5.2. Cazurile în care se pot prelucra datele personale 

Cazurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către UNPR-NE, INTERLOG COM 

SRL si EUROTRAINING SOLUTION SRL sunt implementarea tehnică, implementarea financiară 

și monitorizarea implementării proiectului,  raportare, recuperare debite, precum și cea de 

monitorizare ex-post pentru proiectul DigitalizeIT - Competențe digitale pentru angajați. 

Astfel, prelucrarea datelor se realizează, fără a fi limitativ, în următoarele cazuri: 

– primirea cererilor de înscriere în grupul țintă; 

– verificarea documentelor din dosarul de candidatură; 

– informarea pubicului cu privire la listele cu persoanele care fac parte din grupul țintă, dar și cu 

alte aspecte cu privire la imaginile in format foto , informații despre evoluția în cadrul proiectului, 

toate acestea prin intermediul canalelor de comunicare ale proiectului (site, pagina facebook altele); 

– incheierea contractelor de grup țintă; 

– incheierea contractelor pentru activitățile de formare profesională; 

– incheierea contractelor de subvenție; 

– efectuarea vizitelor pe teren; 

– verificarea procedurilor de atribuire efectuate de beneficiari; 

– raportarea progresului măsurilor; 

– propunere in vederea autorizării plăților către beneficiari; 

– informare și promovare a POCU; 

– evaluarea ofertelor depuse in cadrul procedurilor de atribuire; 

– derularea contractelor de achiziție servicii, bunuri sau lucrări. 

Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă  Cererea de finanțare în cadrul  

Apelului POCU/860/3/12/Îmbunătățirea nivelului de cunoștințe/ competențe/ aptitudini aferente 



  
 

 

 
 

 

 

sectoarelor economice/ domeniilor identificate conform SNC si SNCDI ale angajaților, Contractul 

de finanțare POCU/860/3/12/143014 și prevederile legale aplicabile. 

Informațiile colectate sunt destinate și utilizării de către OIRPOSDRU NORD-EST și pot fi 

comunicate doar următoarelor categorii de destinatari: Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea 

de Management POCU, terți furnizori implicați in mod direct in procesele aferente scopurilor mai 

sus, autorități publice abilitate de lege sau cu care OIRPOSDRU a incheiat protocoale de colaborare 

în scopul indeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională, precum și 

Comisiei Europene, în scopul monitorizării și controlului privind Programele POCU. 

Datele personale vor putea fi transferate către Comisia Europeană, conform legislației europene 

aplicabile. 

 

6. DREPTURILE PERSOANELOR CĂRORA LI SE PRELUCREAZĂ DATE CU 

CARACTER PERSONAL 

Drepturile persoanelor cărora li se prelucrează date cu caracter personal sunt următoarele: 

- Dreptul la acces: persoanele vizate pot solicita informații privind activitățile de prelucrare a 

datelor  personale, și anume: ce date se prelucrează, în ce scop, dacă acestea sunt divulgate unor 

terți și cu cine sunt partajate precum și perioada de stocare a acestor date.  

- Dreptul la rectificare: se pot rectifica datele personale inexacte sau se pot completa. Rectificarea 

datelor sau completarea acestora va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise 

datele. 

- Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”): se poate obține ștergerea datelor, în cazul 

în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Se poate solicita 

ștergerea datelor , în cazul în care se apare unul din următoarele motive: 

• datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopului pentru care au fost colectate sau 

prelucrate 

• persoana vizată își retrage consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare 

• persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive juridice care să prevaleze 

• datele cu caracte personal au fost prelucrate ilegal 

• datele trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale 

Nu se va putea da curs solicitării de ștergere a datelor cu caracter personal în cazul în care 

prelucrarea acestora este necesară pentru 



  
 

 

 
 

 

 

• respectarea unei obligații privitoare la perioada de arhivare a unor documente 

• constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță 

• alte cazuri în care există temeiuri juridice și organizaționale solide pentru păstrarea unor 

anumite tipuri de date personale pentru anumite perioade de timp 

Totodată, pot exista situații în care, în urma solicitării de ștergere a datelor, să se aplice procedee de 

eliminare a oricărui element de identificare a persoanei prin tehnici de anonimizare, caz în care 

datele criptate nu mai intră sub incidența GDPR. 

- Dreptul la limitare (restricționarea prelucrării): se poate  solicita restricționarea prelucrării în 

următoarele cazuri 

• se contestă exactitatea datelor, solicitând restricționarea prelucrării acestora pe o perioadă 

care permite verificarea corectitudinii acestora 

• persoana vizată nu dorește ștergerea datelor cu caracter personal, dar pune condiții cu privier 

la restricționarea utilizării acestora 

• persoana vizată se opune prelucrării justificate prin legitimul interes al organizației și se 

sistează prelucrarea datelor personale pentru intervalul de timp în care se face o analiză de 

legitim interes, pentru a verifica dacă drepturile persoanei vizate prevalează față de 

drepturile legitime ale organizației (parteneriatului). 

- Dreptul la portabilitatea datelor: persoana vizată poate primi, în anumite condiții, datele 

personale pe care le-a furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca 

respectivele date să fie transmise altui operator. 

-  Dreptul de opoziție la prelucrare: în orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, 

din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care 

o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. În aceste situații operatorul va 

înceta prelucrarea datelor, cu excepția cazului în care există motive legitime, imperioase și 

dovedibile care justifică prelucrarea.   

- Dreptul de a depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

- Dreptul de retragere a consimțământului: în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe 

consimțământul persoanei, aceasta îl poate retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea 

efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă. 

 



  
 

 

 
 

 

 

7. ATRIBUȚII  ALE RESPONSABILULUI  GDPR 

Responsabilul GDPR în cadrul proiectului DigitalizeIT - Competențe digitale pentru angajați are 

următoarele atribuții: 

- Informarea şi consilierea membrilor echipei de proiect cu privire la obligaţiile care le revin în 

temeiul Regulamentului UE nr.679/2016 

- Monitorizarea respectării prevederilor Regulamentului UE nr.679/2016 referitoare la protecţia 

datelor şi a politicilor membrilor parteneriatului în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter 

personal, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a 

personalului implicat în operaţiunile de prelucrare.  

- Furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor 

şi monitorizarea funcţionării acesteia, în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul UE 

nr.679/2016; 

- Cooperarea cu autoritatea de supraveghere; 

- Asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind aspectele legate 

de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menţionată la articolul 36 din Regulamentul UE 

nr.679/2016, precum şi, dacă este cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune. 

Incepand din 01.06.2022, persoanele implicate în derularea activităților proiectului, care au  

solicitări legate de prelucrarea datelor personale, se pot adresa direct Responsabilului pentru 

protecția datelor cu caracter personal în cadrul proiectului DigitalizeIT - Competențe digitale pentru 

angajați. 

 

8. DISPOZIȚII FINALE 

Pentru orice alte informații, persoanele interesate se pot adresa Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în Bulevardul Magheru, nr. 28-

30, sector 1, Bucureşti) sau justiției, pentru apărarea drepturilor garantate de Regulamentul 

(UE)2016/679. 

Prin politica de confidențialitate prevăzută în prezenta metodologie se asigură o maximă importanță 

respectării drepturilor persoanelor care participă la proiectul DigitalizeIT - Competențe digitale 

pentru angajați.  



  
 

 

 
 

 

 

Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal va fi completat de persoanele care 

vor face parte din grupul țintă al proiectului conform modelului prevăzut în anexa la prezenta 

metodologie.  

Orice solicitare a persoanelor ale căror date personale se prelucrează în activitășile de implementare 

a proiectului va fi rezolvată în cel mai scurt timp, conform legislației interne și Regulamentului 

GDPR.  

Regulamentul - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, adoptat, in 

data de 27 aprilie 2016 (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea datelor cu caracter personal 

pentru persoanele fizice, intrat în vigoare începând cu data de 25.05.2018 poate fi consultat pe 

pagina de internet a UNPR-NE, INTERLOG COM SRL si EUROTRAINING SOLUTION SRL. 

 

ANEXE 

Anexa 1 Consimțământ  pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Anexa 2 Cerere pentru exercitarea dreptului de acces la datele cu caracter personal 

Anexa 3 Cerere pentru exercitarea dreptului la opoziție 

Anexa 4 Cerere pentru exercitarea dreptului la portabilitatea datelor cu caracter personal 

Anexa 5 Cerere pentru exercitarea dreptului la rectificarea datelor cu caracter personal prelucrate 

Anexa 6 Cerere pentru exercitarea dreptului la restricționarea prelucrării datelor cu caracter 

personal 

Anexa 7 Cerere pentru exercitarea dreptului la ștergerea datelor cu caracter personal 


