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1. CADRUL GENERAL
Prezenta metodologie este realizată şi raportată în cadrul activităţii I.5 . Organizarea concursului de
planuri de afaceri in vederea selectiei celor 21 de idei finantabile, dar se va aplica în cadrul tuturor
subactivitatilor proiectului.
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Parteneriatul pentru implementarea prezentului proiect este format din urmatoarele organizatii: Primaria
Talmaciu in parteneriat cu Fundatia Europeana pentru Consultanta, Implementare si Dezvoltare -FECID si
Asociația Europeană pentru o Viață mai Bună, în cadrul Fondului Social European, Programul Operaţional
Capital Uman 2014-2020, Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei, Obiectivul tematic 9:
Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, Prioritatea de
investiții 9v: Promovarea antreprenoriatului social și a integrării vocaționale în întreprinderile sociale și
economia socială și solidară pentru a facilita accesul la ocuparea forței de muncă, Obiectiv Specific (O.S.)
4.16: Consolidarea capacității întreprinderilor de economie socială de a funcționa într-o manieră autosustenabilă, Apel : POCU/449/4/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de a
funcționa într-o manieră auto-sustenabilă/16/Consolidarea capacității întreprinderilor de economie sociala de
a funcționa într-o manieră auto-sustenabilă.
Conform Corrigendumului la Ghidul Orientări Generale POCU, din 16 octombrie 2019, In cadrul
proiectelor POCU, Solicitantul si Partenerii trebuie să desemneze o persoană (“Ofiter GDRP”) care va avea
următoarele atributii în acest sens :
•

elaborarea unei proceduri de notificare a incălcării securităţii datelor cu caracter personal, ce va fi

aprobată de managementul proiectului;
•

realizarea si mentinerea unei evidente a activitatilor de prelucrare a datelor cu caracter personal;

•

informarea persoanelor vizate cu privire la datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor,

cu scopurile prelucrării datelor, a temeiului juridic, cu perioada de stocarea datelor şi cu potenţialii
destinantari ai datelor cu caracter personal;
•

evaluarea riscurilor prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal;

Prin urmare, prezenta procedură reprezintă primul punct din această atributie obligatorie la nivel de
proiect.
2. Baza legală
1. LEGE nr. 190 din 18 iulie 2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679
al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in
ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si
de

abrogare

a

Directivei

95/46/CE

(Regulamentul

general

privind

protectia

datelor)

2. REGULAMENT (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare

a

Directivei

95/46/CE

(Regulamentul
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3. DIRECTIVA (UE) 2016/680 A PARLAMENTULUI EUROPEAN sI A CONSILIULUI din 27 aprilie
2016 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de catre
autoritatile competente in scopul prevenirii, depistarii, investigarii sau urmaririi penale a infractiunilor
sau al executarii pedepselor si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Deciziei-cadru
2008/977/JAI

a

Consiliului;

4. Hotararea nr. 51 din 15 februarie 2018 privind organizarea si functionarea Ministerului Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice – publicata in Monitorul Oficial nr. 152 / 19 februarie 2018;

5. Ordinul 1983/ 29.01.2018 pentru modificarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii
regionale si administratiei publice si fondurilor europene nr. 317/21.02.2017 pentru aprobarea
Regulamentului de organizare si functionare a Ministerului Dezvoltarii Regionale, Administratiei
Publice

si

Fondurilor

Europene;

6. Legea nr. 102 din 3 mai 2005 privind infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale
de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Legea nr. 129 din 15 iunie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 102/2005 privind
infiintarea, organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal, precum si pentru abrogarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date;
8. Regulamentul de Organizare si Functionare al ANSPDCP din 11 Noiembrie 2005, cu modificarile
si

completarile

ulterioare;

9. DECIZIE nr. 99 din 18 mai 2018 – ANSPDCP - privind incetarea aplicabilitatii unor acte normative
cu caracter administrativ emise in aplicarea Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire
la

prelucrarea

datelor

cu

caracter

personal

si

libera

circulatie

a

acestor

date.

10. DECIZIE nr. 128 din 22 iunie 2018 privind aprobarea formularului tipizat al notificarii de incalcare
a securitatii datelor cu caracter personal in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind
libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protectia

datelor)

11. DECIZIE nr. 133 din 3 iulie 2018 privind aprobarea Procedurii de primire si solutionare a
plangerilor
12. Orientari privind Consimtamantul in temeiul Regulamentului (UE) 679/2016 (17/RO/WP259)
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13. Ghid privind Responsabilul cu protectia datelor (DPO) – (16/RO/WP 243 rev.01, revizuit si adoptat
in

data

de

5

aprilie

2017)

14. Ghid privind Evaluarea impactului asupra protectiei datelor (DPIA) si stabilirea daca o lucrarea
este “susceptibila sa genereze un risc ridicat” in sensul Regulamentului 2016/679 (17/RO WP 248
rev.01)

revizuit

si

adoptat

in

data

de

4

octombrie

2017

15. Avizul nr. 2/2017 privind prelucrarea datelor la locul de munca (Articolul 29 – Grupul de lucru
pentru protectia datelor 17/RO GL 249), adoptat la 8 iunie 2017

3. Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal
Extras din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)
Capitolul II: Principii
Art.5: Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
(1) Datele cu caracter personal sunt:
a) prelucrate in mod legal, echitabil si transparent fata de persoana vizata (legalitate, echitate si
transparenta);
b) colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil
cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare
stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice nu este considerata incompatibila cu scopurile initiale, in
conformitate cu articolul 89 alineatul (1) (limitari legate de scop);
c) adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt prelucrate
(reducerea la minimum a datelor);
d) exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; trebuie sa se ia toate masurile necesare pentru
a se asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere scopurile pentru care sunt
prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere (exactitate);

e) pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu depaseste
perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi
stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in
interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, in conformitate cu articolul
89 alineatul (1), sub rezerva punerii in aplicare a masurilor de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute
in prezentul regulament in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate (limitari legate de
stocare);
f) prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, inclusiv protectia
impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorarii accidentale,
prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice corespunzatoare (integritate si confidentialitate).
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4. Legalitatea prelucrarii datelor cu caracter personal
Extras din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor)
Art. 6: Legalitatea prelucrarii
(1) Prelucrarea este legala numai daca si in masura in care se aplica cel putin una dintre urmatoarele
conditii:
a) persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru
unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru
a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii legale care ii revine operatorului;
d) prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane
fizice;
e) prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care
rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul;
f) prelucrarea este necesara in scopul intereselor legitime urmarite de operator sau de o parte terta, cu
exceptia cazului in care prevaleaza interesele sau drepturile si libertatile fundamentale ale persoanei vizate,
care necesita protejarea datelor cu caracter personal, in special atunci cand persoana vizata este un copil.
Litera (f) din primul paragraf nu se aplica in cazul prelucrarii efectuate de autoritati publice in indeplinirea
atributiilor
lor.
(2) Statele membre pot mentine sau introduce dispozitii mai specifice de adaptare a aplicarii normelor
prezentului regulament in ceea ce priveste prelucrarea in vederea respectarii alineatului (1) literele (c) si (e)
prin definirea unor cerinte specifice mai precise cu privire la prelucrare si a altor masuri de asigurare a unei
prelucrari legale si echitabile, inclusiv pentru alte situatii concrete de prelucrare, astfel cum este prevazut in
capitolul IX
(3) Temeiul pentru prelucrarea mentionata la alineatul (1) literele (c) si (e) trebuie sa fie prevazut in:
a) dreptul Uniunii; sau
b) dreptul intern care se aplica operatorului.
Scopul prelucrarii este stabilit pe baza respectivului temei juridic sau, in ceea ce priveste prelucrarea
mentionata la alineatul (1) litera (e), este necesar pentru indeplinirea unei sarcini efectuate in interes public
sau in cadrul exercitarii unei functii publice atribuite operatorului. Respectivul temei juridic poate contine
dispozitii specifice privind adaptarea aplicarii normelor prezentului regulament, printre altele: conditiile
generale care reglementeaza legalitatea prelucrarii de catre operator; tipurile de date care fac obiectul
prelucrarii;
persoanele vizate; entitatile carora le pot fi divulgate datele si scopul pentru care respectivele date cu caracter
personal pot fi divulgate; limitarile legate de scop; perioadele de stocare; si operatiunile si procedurile de
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prelucrare, inclusiv masurile de asigurare a unei prelucrari legale si echitabile cum sunt cele pentru alte
situatii concrete de prelucrare astfel cum sunt prevazute in capitolul IX. Dreptul Uniunii sau dreptul intern
urmareste un obiectiv de interes public si este proportional cu obiectivul legitim urmarit.
(4) in cazul in care prelucrarea in alt scop decat cel pentru care datele cu caracter personal au fost colectate
nu se bazeaza pe consimtamantul persoanei vizate sau pe dreptul Uniunii sau dreptul intern, care constituie
o masura necesara si proportionala intr-o societate democratica pentru a proteja obiectivele mentionate la
articolul 23 alineatul (1), operatorul, pentru a stabili daca prelucrarea in alt scop este compatibila cu scopul
pentru care datele cu caracter personal au fost colectate initial, ia in considerare, printre altele:
a) orice legatura dintre scopurile in care datele cu caracter personal au fost colectate si scopurile prelucrarii
ulterioare preconizate;
b) contextul in care datele cu caracter personal au fost colectate, in special in ceea ce priveste relatia dintre
persoanele vizate si operator;
c) natura datelor cu caracter personal, in special in cazul prelucrarii unor categorii speciale de date cu
caracter personal, in conformitate cu articolul 9, sau in cazul in care sunt prelucrate date cu caracter personal
referitoare la condamnari penale si infractiuni, in conformitate cu articolul 10;
d) posibilele consecinte asupra persoanelor vizate ale prelucrarii ulterioare preconizate;
e) existenta unor garantii adecvate, care pot include criptarea sau pseudonimizarea.
5. Terminologie – definitii, detalierea termenilor
1. date cu caracter personal inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila
(persoana vizata); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect,
in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice,
fiziologice,
genetice,
psihice,
economice,
culturale
sau
sociale;
2. prelucrare inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal
sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara 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 dispozitie in orice alt mod,
alinierea
sau
combinarea,
restrictionarea,
stergerea
sau
distrugerea;
3. restrictionarea prelucrarii inseamna marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita
prelucrarea
viitoare
a
acestora;
4. creare de profiluri inseamna orice forma de prelucrare automata a datelor cu caracter personal care consta
in utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoana
fizica, in special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanta la locul de munca, situatia
economica, sanatatea, preferintele personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul in care se afla
persoana
fizica
respectiva
sau
deplasarile
acesteia;
5. pseudonimizare inseamna prelucrarea datelor cu caracter personal intr-un asemenea mod incat acestea
sa nu mai poata fi atribuite unei anume persoane vizate fara a se utiliza informatii suplimentare, cu conditia
ca aceste informatii suplimentare sa fie stocate separat si sa faca obiectul unor masuri de natura tehnica si
organizatorica care sa asigure neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice
identificate
sau
identificabile;
6. sistem de evidenta a datelor inseamna orice set structurat de date cu caracter personal accesibile conform
unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate dupa criterii functionale sau
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geografice;
7. operator inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur
sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci
cand scopurile si mijloacele prelucrarii sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau
criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevazute in dreptul Uniunii sau in dreptul intern;
8. persoana imputernicita de operator inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau
alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului;
9. destinatar inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism careia
(caruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent daca este sau nu o parte terta. Cu toate
acestea, autoritatile publice carora 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 catre autoritatile publice respective respecta normele aplicabile in materie de protectie a
datelor,
in
conformitate
cu
scopurile
prelucrarii;
10. parte terta inseamna o persoana fizica sau juridica, autoritate publica, agentie sau
organism altul decat persoana vizata, operatorul, persoana imputernicita de operator si persoanele care, sub
directa autoritate a operatorului sau a persoanei imputernicite de operator, sunt autorizate sa prelucreze date
cu
caracter
personal;
11. consimtamant al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si
lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune
fara echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate;
12. incalcarea securitatii datelor cu caracter personal inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter
personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea;
13. date genetice inseamna datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice mostenite sau
dobandite ale unei persoane fizice, care ofera informatii unice privind fiziologia sau sanatatea persoanei
respective si care rezulta in special in urma unei analize a unei mostre de material biologic recoltate de la
persoana
in
cauza;
14. date biometrice inseamna o date cu caracter personal care rezulta in urma unor tehnici de prelucrare
specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei persoane fizice care
permit sau confirma identificarea unica a respectivei persoane, cum ar fi imaginile faciale sau datele
dactiloscopice;
15. date privind sanatatea inseamna date cu caracter personal legate de sanatatea fizica sau mentala a unei
persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenta medicala, care dezvaluie informatii despre starea
de
sanatate
a
acesteia;
16. sediu principal inseamna (a) in cazul unui operator cu sedii in cel putin doua state membre, locul in care
se afla administratia centrala a acestuia in Uniune, cu exceptia cazului in care deciziile privind scopurile si
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal se iau intr-un alt sediu al operatorului din Uniune,
sediu care are competenta de a dispune punerea in aplicare a acestor decizii, caz in care sediul care a luat
deciziile respective este considerat a fi sediul principal; (b) in cazul unei persoane imputernicite de operator
cu sedii in cel putin doua state membre, locul in care se afla administratia centrala a acesteia in Uniune, sau,
in cazul in care persoana imputernicita de operator nu are o administratie centrala in Uniune, sediul din
Uniune al persoanei imputernicite de operator in care au loc activitatile principale de prelucrare, in contextul
activitatilor unui sediu al persoanei imputernicite de operator, in masura in care aceasta este supusa unor
obligatii
specifice
in
temeiul
prezentului
regulament;
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17. reprezentant inseamna o persoana fizica sau juridica stabilita in Uniune, desemnata in scris de catre
operator sau persoana imputernicita de operator in temeiul articolului 27 / Regulament (UE) 679/2016, care
reprezinta operatorul sau persoana imputernicita in ceea ce priveste obligatiile lor respective care le revin in
temeiul
prezentului
regulament;
18. intreprindere inseamna o persoana fizica sau juridica ce desfasoara o activitate economica, indiferent de
forma juridica a acesteia, inclusiv parteneriate sau asociatii care desfasoara in mod regulat o activitate
economica;
19. grup de intreprinderi inseamna o intreprindere care exercita controlul si intreprinderile controlate de
aceasta;
20. reguli corporatiste obligatorii inseamna politicile in materie de protectie a datelor cu caracter personal
care trebuie respectate de un operator sau de o persoana imputernicita de operator stabilita pe teritoriul unui
stat membru, in ceea ce priveste transferurile sau seturile de transferuri de date cu caracter personal catre
un
operator
sau o persoana imputernicita de operator in una sau mai multe tari terte in cadrul unui grup de intreprinderi
sau
al
unui
grup
de
intreprinderi
implicate
intr-o
activitate
economica
comuna;
21. autoritate de supraveghere inseamna o autoritate publica independenta instituita de un stat membru in
temeiul
articolului
51
/
Regulament
(UE)
679/2016;
22. autoritate de supraveghere vizata inseamna o autoritate de supraveghere care este vizata de procesul
de prelucrare a datelor cu caracter personal deoarece (a) operatorul sau persoana imputernicita de operator
este stabilita pe teritoriul statului membru al autoritatii de supraveghere respective; (b) persoanele vizate care
isi au resedinta in statul membru in care se afla autoritatea de supraveghere respectiva sunt afectate in mod
semnificativ sau sunt susceptibile de a fi afectate in mod semnificativ de prelucrare; sau (c) la autoritatea de
supraveghere
respectiva
a
fost
depusa
o
plangere;
23. prelucrare transfrontaliera inseamna: (a) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc in
contextul activitatilor sediilor din mai multe state membre ale unui operator sau ale unei persoane
imputernicite de operator pe teritoriul Uniunii, daca operatorul sau persoana imputernicita de operator are
sedii in cel putin doua state membre; sau (b) fie prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc in
contextul activitatilor unui singur sediu al unui operator sau al unei persoane imputernicite de operator pe
teritoriul Uniunii, dar care afecteaza in mod semnificativ sau este susceptibila de a afecta in mod semnificativ
persoane
vizate
din
cel
putin
doua
state
membre;
24. obiectie relevanta si motivata inseamna o obiectie la un proiect de decizie in scopul de a stabili daca
exista o incalcare a prezentului regulament sau daca masurile preconizate in ceea ce priveste operatorul sau
persoana imputernicita de operator respecta prezentul regulament, care demonstreaza in mod clar
importanta riscurilor pe care le prezinta proiectul de decizie in ceea ce priveste drepturile si libertatile
fundamentale ale persoanelor vizate si, dupa caz, libera circulatie a datelor cu caracter personal in cadrul
Uniunii;
25. serviciile societatii informationale inseamna un serviciu astfel cum este definit la articolul 1 alineatul (1)
litera (b) din Directiva 2015/1535/CE a Parlamentului European si a Consiliului *19);
26. organizatie internationala inseamna o organizatie si organismele sale subordonate reglementate de
dreptul international public sau orice alt organism care este instituit printr-un acord incheiat intre doua sau
mai
multe
tari
sau
in
temeiul
unui
astfel
de
acord.
27. “stocarea” = Pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese.
28. “codul numeric personal” = Un numar semnificativ care individualizeaza in mod unic o persoana fizica,
constituind un instrument de verificare a starii civile a acesteia si de identificare in anumite sisteme
informatice
de
catre
persoanele
autorizate.
29. „date anonime” = Date care, datorita originii sau modalitatii specifice de prelucrare, nu pot fi asociate cu
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o
persoana
identificata
sau
identificabila.
30. “date cu caracter personal cu functie de identificare de aplicabilitate generala (date cu caracter special)”
= Numere prin care se identifica o persoana fizica in anumite sisteme de evidenta si care au aplicabilitate
generala, cum ar fi: codul numeric personal, seria si numarul actului de identitate, numarul pasaportului, al
permisului
de
conducere,
numarul
de
asigurare
sociala
sau
de
sanatate.
31. “utilizator” = Orice persoana care actioneaza sub autoritatea operatorului, a persoanei imputernicite sau
a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal.
32. „procedura” = Prezentarea in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a metodelor de lucru stabilite si a
regulilor de aplicat necesare indeplinirii atributiilor si sarcinilor, avand in vedere asumarea responsabilitatilor.
33. „procedura operationala” = Prezentarea formalizata, in scris, a tuturor pasilor ce trebuie urmati, a
metodelor de lucru stabilite si a regulilor de aplicat in vederea realizarii activitatii, cu privire la aspectul
procesual.
34. „editie a unei proceduri operationale” = Forma initiala sau actualizata, dupa caz, a unei proceduri
operationale,
aprobata
si
difuzata.
35. „revizia in cadrul unei editii” = Actiunile de modificare, adaugare, suprimare sau altele asemenea, dupa
caz, a uneia sau a mai multor componente ale unei editii a procedurii operationale, actiuni care au fost
aprobate si difuzate.
6.
DETALIEREA
TERMENILOR
A)
„Orice
Informatii”
• Din punctul de vedere al naturii Informatiilor, conceptul de date cu caracter personal cuprinde orice afirmatie
referitoare la o persoana. Acesta acopera Informatiile „obiective”, precum adresa de IP, CNP, adresa postala
etc. De asemenea, conceptul se poate referi la Informatii „subiective”, sub forma opiniilor sau evaluarilor.
• Din punctul de vedere al continutului Informatiilor, conceptul de date cu caracter personal cuprinde datele
care
furnizeaza
orice
fel
de Informatii,
datele
personale
putand fi
impartite
in:
a. date cu caracter personal generale, precum nume si prenume, data si locul nasterii, adresa, numarul de
telefon, adresa de e-mail; date referitoare la contul bancar. b. date cu caracter personal cu caracter special:
acele date care dezvaluie originea rasiala sau etnica, opiniile politice, confesiunea religioasa sau convingerile
filozofice sau apartenenta la sindicate si prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea
unica a unei persoane fizice, de date privind sanatatea sau de date privind viata sexuala sau orientarea
sexuala ale unei persoane fizice; c. date cu caracter personal referitoare la condamnari penale si infractiuni.
• Din punct de vedere al suportului sau formatului pe care sunt stocate Informatiile, datele cu caracter
personal cuprind Informatiile disponibile in orice forma, indiferent ca aceasta este, de exemplu, alfabetica,
numerica, grafica, fotografica sau acustica. Datele personale cuprind Informatiile scrise pe hartie, precum si
Informatiile stocate in memoria unui calculator cu ajutorul unui cod binar sau stocate, de exemplu, pe o caseta
video.
B)
„Privind”
[o
persoana
fizica]
Informatiile pot fi considerate ca „privesc” o persoana atunci cand acestea sunt despre persoana respectiva.
Informatiile se refera la o persoana atunci cand acestea au in vedere identitatea, caracteristicile sau
comportamentul unei persoane sau atunci cand asemenea Informatii sunt utilizate pentru a determina sau
influenta
modul
in
care
persoana
respectiva
este
tratata
sau
evaluata.
C)
[Persoana
fizica]
„identificata
sau
identificabila”
• O persoana fizica poate fi considerata ca fiind „identificata” atunci cand, in cadrul unui grup de persoane,
aceasta se distinge de ceilalti membri ai grupului. in consecinta, persoana fizica este „identificabila” atunci
cand, cu toate ca persoana nu a fost inca identificata, este posibil sa se realizeze acest lucru.
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• O noua clarificare este cuprinsa in definitia datelor cu caracter personal din cuprinsul Regulamentului, in
sensul ca „o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in
special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de
localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice,
fiziologice,
genetice,
psihice,
economice,
culturale
sau
sociale”.
• In ceea ce priveste persoanele „identificate direct”, numele persoanei reprezinta identificatorul cel mai
obisnuit, iar, in principiu, notiunea de „persoana identificata” implica, cel mai adesea, o referire la numele
persoanei. Pentru a stabili aceasta identitate, numele persoanei trebuie, uneori, coroborat cu alte Informatii
(data nasterii, numele parintilor, adresa sau fotografia cu fata persoanei) pentru a preveni confuzia dintre
persoana respectiva si posibili omonimi.
• In ceea ce priveste persoanele „identificate indirect”, aceasta categorie de persoane are legatura cu
fenomenul „combinatiilor unice”, indiferent ca acestea sunt mari sau mici. Un exemplu de astfel de
caracteristici care pot determina identificarea fara dificultate a persoanei in cauza il constituie elementele
specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
• Gradul in care anumite informatii sunt suficiente pentru a realiza identificarea depinde de contextul situatiei
specifice. Un nume de familie foarte obisnuit nu este suficient pentru a identifica o persoana - cu alte cuvinte,
pentru
a
individualiza
pe
cineva
din
ansamblul
populatiei
unei
tari.
D)
„[Orice
Informatii
privind]
o
persoana
fizica”
Datele cu caracter personal sunt date referitoare la persoanele in viata identificate sau identificabile.
Informatiile privind persoanele decedate nu trebuie considerate drept date cu caracter personal in temeiul
Regulamentului.
IMPORTANT: Conceptul de date cu caracter personal include identificatorii online furnizati de dispozitivele,
aplicatiile, instrumentele si protocoalele lor, cum ar fi adresele IP, identificatorii cookie sau alti identificatori
precum etichetele de identificare prin frecvente radio si datele despre locatie. Regulamentul introduce
termenul de “date pseudonime”, adica acele date personale care au fost supuse unor modalitati de prelucrare
a datelor astfel incat sa nu mai poata identifica direct o persoana fara a utiliza informatii suplimentare. Datele
pseudonime sunt considerate date cu caracter personal si, prin urmare, se supun cerintelor GDPR
E) Prelucrarea de date cu caracter personal - inseamna orice operatiune care se efectueaza asupra datelor
cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate in cadrul unor operatiuni ori seturi de operatiuni,
fara a fi limitate la acestea, cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea
sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.
• Colectarea presupune actiunea de a strange, a aduna, a primi date cu caracter personal
de
la
persoanele
vizate
prin
intermediul
structurilor
UNEFS;
• Inregistrare presupune consemnarea datelor cu caracter personal intr-un sistem de evidentiere automata
ori neautomata, care poate fi registru, fisier automat, baza de date sau orice alta forma de evidenta
organizata, structurata ori ad-hoc sau intr-un text, insiruire de date ori document, indiferent de modalitatea in
care
se
inscriu
datele;
• Organizarea presupune ordonarea, structurarea sau sistematizarea datelor cu caracter personal, conform
unor criterii prestabilite, potrivit atributiilor legale ale operatorului, in scopul eficientizarii/optimizarii activitatilor
de
prelucrare
a
acestora;
• Stocarea presupune pastrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese, inclusiv prin
efectuarea
unor
copii
de
siguranta;
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• Adaptarea presupune transformarea datelor cu caracter personal colectate initial, conform criteriilor
prestabilite
si
scopurilor
pentru
care
au
fost
colectate;
• Modificarea presupune actualizarea, completarea, schimbarea, corectarea ori refacerea datelor cu caracter
personal,
in
scopul
mentinerii
caracteristicilor
de
exactitate,
realitate
si
actualitate;
• Extragerea presupune scoaterea unei parti din categoria specifica de date cu caracter personal, in scopul
utilizarii
acesteia,
separat
si
distinct
de
prelucrarea
initiala;
• Consultarea presupune examinarea, vizualizarea, interogarea ori cercetarea datelor cu caracter personal
fara a fi limitate la acestea, in scopul efectuarii unei operatiuni sau set de operatiuni de prelucrare ulterioara;
• Utilizarea presupune folosirea datelor cu caracter personal, in totalitate sau in parte, de catre si in interiorul
operatorului, imputernicitilor operatorului sau destinatarului, dupa caz, inclusiv prin tiparire, copiere,
multiplicare,
scanare
sau
alte
procedee
similare;
• Dezvaluirea presupune actiunea de a face disponibile datele cu caracter personal catre terti prin
comunicare,
transmitere,
diseminare
sau
in
orice
alt
mod;
• Alaturarea presupune actiunea de adaugare, alipire sau anexare a unor date cu caracter personal la cele
deja
existente,
pe
care
nu
le
modifica;
• Combinarea presupune imbinarea, unirea sau asamblarea unor date cu caracter personal separate initial,
intr-o forma noua, pe baza unor criterii prestabilite, pentru scopuri anume determinate;
• Restrictionarea presupune limitarea accesului la datele cu caracter personal pentru o perioada determinata,
pentru
scopuri
anume
determinate;
• Stergerea presupune eliminarea sau inlaturarea, in totalitate sau in parte, a datelor cu caracter personal
din evidente sau inregistrari, prin implinirea termenului de pastrare, la atingerea scopului pentru care au fost
introduse,
caducitatea,
inexistenta
ori
inexactitatea
acestora;
• Transformarea presupune operatiunea efectuata asupra datelor cu caracter personal avand ca scop
anonimizarea
ori
utilizarea
in
scopuri
exclusiv
statistice;
• Distrugerea presupune aducerea la stare de neintrebuintare, in conditiile legii, definitiva si irecuperabila,
prin mijloace mecanice sau termice, a suportului fizic pe care au fost prelucrate date cu caracter personal.

E) incalcare a securitatii datelor cu caracter personal inseamna o incalcare a securitatii care duce, in mod
accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizata a datelor cu caracter
personal transmise, stocate sau prelucrate intr-un alt mod sau la accesul neautorizat la acestea.
a) Distrugerea se refera la situatia in care datele nu mai exista ori nu mai exista intr-o forma care sa le faca
utilizabile de catre operatori; b) Pierderea are in vedere situatia in care datele pot sa existe, insa operatorul
a
pierdut
controlul sau accesul la date; c) Modificarea desemneaza situatia in care datele sunt corupte sau modificate
in alt mod, astfel incat ele nu mai sunt complete; d) Divulgarea neautorizata are in vedere situatia in care
datele au fost transmise catre ori accesate de catre persoane neautorizate sa primeasca sau sa acceseze
datele personale.
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7. Domeniul de aplicare
In cadrul proiectului ID126615, următoarele categorii de persoane şi informatii/date sunt
prelucrate:
▪ Grup Tinta initial: nume, prenume, gen, CNP, varsta, domiciliul/reşedinta,
nr telefon, e-mail, ocupatia curentă, studiile, categoria de GT vizată de
proiect, tipul de persoană dezavantajată (dacă este cazul). Acestea sunt
colectate prin intermediul Formularului de identificare grup Tinta (FIGT)
si sunt colectate documente suport care să sustină datele inscrise in
FiGT.
Datele si documentele sunt procesate la nivel de experti/parteneri in
scopul selectiei GT, formarii acestora si inscrierii la sesiunea de
concurs/Planuri de afaceri, precum si de OIRPOSDRU Centru în scopul
validării lor ca si GT eligibil; Formularele si documentele aferente sunt
mentionate in Metodologia de selectie a GT;
▪

Grup tinta cu Planuri de afaceri propuse: datele de mai sus, la care se
adaugă datele referitoare la Planurile de afaceri (formularele anexe la
Metodologia de selectie a Planurilor de afaceri);

▪

Grup tinta cu Planurile de afaceri propuse: datele de mai sus, la care se
adaugă datele referitoare la Planurile de afaceri selectate;

▪

Grup tinta cu intreprinderi infiintate- datele de mai sus, la care se adaugă
datele intreprinderilor infiintate ce vor fi finantate din minimis, precum si
informatii cu privire la prezenta in structura altor intreprinderi (extras
ORC extins), telefon, fax, e-mail, website, CUI;

▪

Angajatii Intreprinderilor Sociale-datele personale evidentiate din
extrasele extinse personale din Revisal (nume, prenume, CNP,
domiciliu/resedinta, nr CIM, norma orara, salariu brut, data angajare, data
incetare contract, pozitie/tip post, cod COR, stare CIM, temeiul incetării
CIM).

▪
Datele de mai sus si documentele aferente sunt colectate si procesate in temeiul cerintelor
Ghidului Specific POCU4.16-SOLIDAR.
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Participantii la operatiunii isi exprimă acordul cu privire la procesarea datelor cu caracter personal,
de către consortiul din proiect, precum şi de către OIRPOSDRU Centru si AMPOCU/MFE, semnând
o declaratie în acest sens, atât la intrarea in operatiune (Anexa 1), cât si la concursul pentru selectia
Planurilor de afaceri (Anexa 2). Datele sunt furnizate initial prin Formularul de Identificare Grup Tinta
(FiGT) (Anexa 3).
8. DATE CONTACT
În exercitarea drepturilor prevăzute de Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter
personal, persoanele vizate se pot adresa Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod
poştal 010336 Bucureşti, Romania, Telefon +40.318.059.211, +40.318.059.212, e-mail:
anspdcp@dataprotection.ro.
Orice solicitare cu privire la protecţia datelor cu caracter personal adresată Beneficiarului si
Partenerilor (AOR, AIEPSM, MC) trebuie să fie formulată în scris, datată şi semnată. Aceasta poate
fi depusă la Registratura AOR sau transmisa prin e-mail la secretariat@mitropolia-ardealului.ro
Anexa 1
DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA
ȘI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/a ……….…………………….…………………………, domiciliat/ă în localitatea
………..……. judeţul ………….…… strada …………………………………., posesor/ posesoare al CI
seria …..……, nr ……………, eliberat de …………………………………..., la data de
………………….., CNP ……………………………………..., beneficiar al sprijinului din cadrul
proiectului “Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru” îmi exprim acordul cu privire la
utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal în cadrul acestui proiect.
Am fost informat că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (Regulamentul
general privind protecţia datelor), precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea
datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra
confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr.
506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Semnătura,

Data,
.......................

.............................................
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Anexa 2

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
DECLARAȚIA DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA
ȘI UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a ……….…………………….…………………………, domiciliat/ă în localitatea ………..…….
judeţul ………….…… strada …………………………………., posesor/ posesoare al CI seria …..……, nr
……………, eliberat de …………………………………..., la data de ………………….., CNP
……………………………………..., candidat la concursul de planuri de afaceri organizat în cadrul
proiectului
"Laboratorul
antreprenorilor
sociali
din
Regiunea
Centru
POCU/449/4/16/126615”,
, in temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), prin
completarea si semnarea prezentei declar ca pun la dispozitie, de buna voie, toate datele
personale si imi exprim consimtamantul expres si neechivoc, asupra:
îmi
1. Colectarii, prelucrarii si utilizarii tuturor datelor mele personale si a documentelor puse la dispozitia:Primăriei
Tălmaciu, FECID şi AEVB,, în scopul implementarii activitatilor proiectului mai sus mentionat, precum si in scop
statistic.
2. Sunt informat ca datele personale vor fi tratate confidential si sunt colectate ca beneficiar al proiectului ,,
Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru - POCU/449/4/16/126615 , fiind utilizate in
conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si
privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia
datelor).
3. Am fost informat si sunt de acord ca in baza unei cereri prealabile adresate, sa obtin un raspuns cu privire la
datele respective stocate si la urmatoarele informatii: scopurile prelucrarii, categoriile de date cu caracter personal
vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le
fie divulgate, perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, dreptul de a solicita rectificarea sau
stergerea datelor cu caracter personal ori restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau dreptul de
opunere impotriva prelucrarii, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere.
4. Consimt ca datele cu caracter personal sa fie stocate pe perioada aferenta contractului proiectului ,, Laboratorul
antreprenorilor sociali din Regiunea Centru - POCU/449/4/16/126615 si transferate, comunicate numai
partenerilor contractuali din cadrul proiectului mai sus mentionat si/sau, institutiilor publice/autoritatilor publice
competente in verificarea, monitorizarea si gestionarea proiectelor finantate din Fonduri Europene Structurale si
de Investitii.
5. Am fost informat ca in baza unei cereri prealabile, am dreptul de a obtine fara intarzieri nejustificate, rectificarea
datelor cu caracter personal incorecte sau inexacte care ma privesc si de a obtine completarea datelor cu caracter
personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.
6. Am fost informat si sunt de acord ca in baza unei cereri prealabile, in anumite circumstante, respectiv daca datele
cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau
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prelucrate, nu exista niciun alt scop sau temei juridic, ori o obligatie legala pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal, am dreptul de a obtine stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate.
7. Am fost informat asupra dreptului de a ma opune prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante,
respectiv daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate, nu exista niciun alt scop sau temei juridic, ori o obligatie legala pentru prelucrarea
acestora.
8. Am fost informat asupra dreptului la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal precum si asupra
dreptului de a depune plangere la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal), in cazul in care voi considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal incalca
Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia
persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor
date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor).
Inteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor in scopul de a obtine avantaje patrimoniale sau
de orice alta natura este pedepsita conform legii, declar ca nu am furnizat informatii false in documentele prezentate si
imi asum responsabilitatea datelor continute in dosarul de candidatura, garantand ca datele furnizate sunt actuale, reale,
corecte si complete si ma angajez ca, in eventualitatea modificarilor survenite in datele personale care fac obiectul
dosarului de candidatura depus (reinnoirea cartilor de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de domiciliu
etc.), sa anunt echipa de proiectului si sa aduc o copie a actelor doveditoare.
Declar ca am citit, am inteles si sunt de acord cu prezenta declaratie.
Data,

Semnatura,

(se va completa obligatoriu de toti participantii la concurs)
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Anexa 3
Formularul de înregistrare individuală a participanților
la operațiunile finanțate prin POCU 2014-2020
Cod SMIS proiect: 126615
Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Titlu proiect: Laboratorul antreprenorilor sociali din Regiunea Centru
OIR/OI responsabil: Regiunea Centru
Secțiunea A. La intrarea în operațiune
- Date de contact:
Nume ......................................... prenume ............................................
adresa domiciliu ......................................................................................
locul de reședință ...................................................................................
telefon ............................................... e-mail: ........................................
- Data intrării în operațiune:
- CNP:
- Zonă:
Urban
Rural
- Localizare geografică:
Regiune:
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
- Situația pe piața forței de muncă persoană ocupată
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer
Șomer de lungă durată
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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
Migranți
Participanți de origine străină
Minorități
Etnie romă
Alta minoritate decât cea de etnie romă
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Comunități marginalizate
Participanți cu dizabilități
Alte categorii defavorizate
Persoane fără adăpost sau care sunt afectate de excluziunea locativă
Niciuna din opțiunile de mai sus
Data
Semnătura participant

Semnătura responsabil cu
înregistrarea participanților

Notă: Prin completarea și semnarea acestui formular vă exprimați consimțământul cu privire la utilizarea
și prelucrarea datelor personal
Secțiunea B. La ieșirea din operațiune
- dată ieșire din operațiune:
- Situația pe piața forței de muncă:
Angajat
Angajat pe cont propriu
Șomer
- Persoană inactivă angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de participant
- Persoană care urmează studii/cursuri de formare la încetarea calității de participant
- persoană care dobândește o calificare la încetarea calității de participant
- Persoană care are un loc de muncă la încetarea calității de participant
- Persoană desfășoară o activitate independentă la încetarea calității de participant
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- Persoană defavorizată angajată în căutarea unui loc de muncă la încetarea calității de
participant
- Persoană defavorizată angajată implicată în educație/formare la încetarea calității de
participant
- Persoană defavorizată angajată în dobândirea unei calificări la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată care are un loc de muncă, la încetarea calității de participant
- Persoană defavorizată desfășoară o activitate independentă, la încetarea calității de participant

- 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)

Semnătură responsabil cu înregistrarea participanților
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Secțiunea C - Statut pe piața muncii la 6 luni de la ieșirea din operațiune
- Persoană care are un loc de muncă
- Persoană care desfășoară o activitate independentă
- Persoană a cărei situație pe piața forței de muncă s-a îmbunătățit
- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care au un loc de muncă
- Participanți cu vârsta de peste 54 de ani care desfășoară o activitate independentă
- Persoane dezavantajate care au un loc de muncă
- Persoane dezavantajate care desfășoară o activitate independentă
- Altă situație: ......................................................

Semnătura responsabil cu înregistrarea participanților
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Formularul de înregistrare individuală a entităților sprijinite
Entitate nou creată prin intervențiile POCU
Da
Nu

-

Denumire:

-

Adresa:

-

Județ:

-

Localitate:

-

Telefon:
Fax:
Email:
Website:
Cod unic de înregistrare fiscală:
Dată intrare în operațiune:
Dată ieșire din operațiune:
Semnătură responsabil cu înregistrarea entităților sprijinite

ANEXĂ 4:
Notificare de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal pentru operatorii de date cu
caracter personal, în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 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)
SECŢIUNEA 1: Identificarea operatorului
1.Denumirea operatorului Sector Privat |_| Sector Public |_|
CIF/CUI
2.Identitatea şi datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor sau ale unui alt punct de contact
de unde se pot obţine mai multe informaţii
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Numele şi Prenumele Număr de telefon
Adresa de e-mail Adresa de corespondenţă
3.Este notificare nouă sau o completare a notificării iniţiale?
Notificare nouă |_|
Completare notificare nr. |_______| *se va trece numărul de înregistrare al notificării din registrul general al
autorităţii
Informaţii iniţiale privind încălcarea securităţii datelor cu caracter personal (se vor specifica în completările
ulterioare, dacă este cazul)
4.Data şi ora incidentului (dacă se cunosc; dacă este necesar, se poate face o estimare) şi ale depistării
incidentului
4.1.Data şi ora incidentulu
4.2.Data şi ora depistării incidentului
5.Caracterul încălcării securităţii datelor cu caracter personal (de exemplu: confidenţialitate/integritate/disponibilitate)
6.Natura şi conţinutul datelor cu caracter personal în cauză
7.Măsurile tehnice şi organizatorice aplicate (sau care urmează a fi aplicate) de către operator
8.Utilizarea relevantă a altor operatori (dacă este cazul)
SECŢIUNEA 2:
I.Informaţii suplimentare privind încălcarea securităţii datelor cu caracter personal
9.Rezumatul incidentului care a generat încălcarea securităţii datelor cu caracter personal (inclusiv
localizarea fizică a încălcării şi suporturile de stocare implicate)
10.Numărul persoanelor fizice vizate (estimare, după caz)
11.Eventualele consecinţe şi efecte adverse (riscuri) pentru persoanele fizice vizate
12.Măsurile tehnice şi organizatorice luate de operator în scopul atenuării eventualelor efecte negative
II.Eventuale informări suplimentare către persoanele fizice vizate
13.Conţinutul informării sau motivele pentru care nu s-a făcut informarea persoanelor fizice vizate
14.Mijloace de comunicare utilizate pentru transmiterea informărilor
15.Numărul persoanelor fizice vizate informate
III.Eventuale aspecte transfrontaliere
16.Încălcare a securităţii datelor cu caracter personal care implică persoane fizice vizate din alte state
membre
Da |_|
Nu |_|
17.Notificarea altor
utorităţi naţionale competente
Da |_| Nu |_|
Dacă da, menţionaţi autorităţile competente:
*Semnătura electronică a operatorului
Formularul semnat electronic de către operatorii de date cu caracter personal se va transmite electronic la
adresa de e-mail brese@dataprotection.ro. Formularele nesemnate electronic nu vor fi luate în
considerare.
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 557 din data de 3 iulie 2018
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