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Anexa 4 - Acord pentru folosirea datelor personale (format standard) 

 
 

Acord pentru folosirea datelor personale 
 

Universitatea Politehnica Timișoara - lider de parteneriat/beneficiar și Grupul de 
Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL - partener 1 au obligația de a proteja, prelucra și 
administra în condiții de siguranță 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 cu caracter personal este de a implementa proiectul 
StartUPT, ID 140550, proiect finanţat prin Programul Operațional Capital Uman, respectiv: 
primirea aplicaţiilor ce constituie înscrierea dvs. în cadrul Concursului de planuri de afaceri, 
verificarea aplicațiilor dvs., selectarea aplicațiilor eligibile, încheierea contractelor de 
subvenție. 

Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în 
scopuri legale sau contractuale, cum ar fi: organizațiile care implementează proiectul 
(Universitatea Politehnica Timișoara - lider de parteneriat/beneficiar și Grupul de 
Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL - partener 1), Organismul Intermediar Regional pentru 
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane Regiunea Sud Muntenia, 
Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Autoritatea de Management POCU, Autoritatea 
Naţională pentru Calificări/Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială, terți furnizori 
implicați în mod direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate (de 
exemplu în procesul de formare profesională și certificare a cunoștințelor), autorități publice 
abilitate de lege sau cu care Universitatea Politehnica Timișoara -lider de 
parteneriat/beneficiar și Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL-partener 1 au 
încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice 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 următoarele drepturi: 
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 putem declara înscriși la 
Concursul de planuri de afaceri și prin urmare nu mai puteți participa la concursul de plnuri 
de afaceri. De asemenea, fără acordul dumneavoastră nu vă mai putem contacta și nu vă mai 
putem trimite niciun fel de materiale şi informări legate de oportunităţile oferite de acest 
proiect. 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. În conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 544 din 2001 
privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea prevederilor 
Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte  
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prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) și cu Legea 
nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 
acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia 
datelor), 

 
Completați datele personale și bifați serviciile de care doriți să beneficiați în 

continuare. 
Nume _______________ Prenume _____________ Data nașterii _____________ CNP 
_______________________ Nr telefon ____________________ 
Adresa  poștală:  Str.  _______________________________________________  nr._______  bl. 
____sc. ____ap. ___ et. ___ 
Localitate: ________________________________ Cod poștal:____________
 Județ: 
____________ Țară:________________Email ______________________________ 
 

Îmi exprim  /nu îmi exprim  acordul privind utilizarea datelor cu caracter personal 
completate mai sus de către Universitatea Politehnica Timișoara - lider de 
parteneriat/beneficiar și Grupul de Consultanță pentru Dezvoltare DCG SRL - partener 1, prin 
completarea spațiului alocat cu cuvântul DA, sau NU pentru: 

 
[     ] a primi apeluri telefonice și emailuri – informații generale şi specifice privind proiectul  
[     ] încheierea contractelor de subvenție în cazul selectării la finanțare; 
[     ] aprobarea începerii derulării proiectelor finanțate; 
[     ] efectuarea vizitelor pe teren; 
[     ] raportarea progresului proiectului; 
[     ] informare și promovare a proiectelor similare; 
[     ] includerea în grupuri de discuţii Facebook/Whatsapp aferente proiectului; 
[     ] realizarea de materiale scrise, video şi fotografii in interesul proiectului. 
 
Data ______________      Semnătura ________________ 
 
Acordul este valid doar dacă este semnat. Acest acord completat și semnat îl puteți trimite şi 
prin: 

- - poștă sau curier la adresa Universitatea Politehnica Timișoara, str. Piața Victoriei nr. 
2, etaj 3, camera 314, Timișoara, Județ Timiș, cod poștal 300006, în atenția doamnei 
Roxana Sîrbu; 

- - scanat la adresa: contactstartupt@upt.ro.  

mailto:contactstartupt@upt.ro

