NOTA INFORMATIVA PRIVIND PROTECTIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

S.C. INFOTRUST-DESIGN S.R.L. prelucreaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra prin
“Formularul individual de inregistrare a grupului tinta” , in scopul conformarii la prevederile Contractului de
finantare POSDRU/128/5.1/G/125209 privind transmiterea de informatii referitoare la participantii grupului
tinta din proiect.
Cu respectarea prevederilor legale, furnizarea datelor cu caracter personal este obligatorie in vederea
implementarii activitatilor dedicate grupului tinta din proiectului POSDRU/128/5.1/G/125209. Refuzul de a
ne furniza datele personale solicitate nu ne permite sa va includem in grupul tinta al proiectului si sa va
oferim acces la activitatile din proiect.
Datele furnizate vor fi dezvaluite reprezentantilor Autoritatii de Management a Programului Operational
Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane 2007-2013, Organismului Intermediar Regional –
OIRPOSDRU Regiunea Sud-Est, in conformitate cu Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1083/2006 privind
dispozitiile generale cu privire la Fondul Social European si Fondul de Coeziune si al Regulamentului
Parlamentului European si al Consiliului nr. 1080/2006 privind Fondul European de Dezvoltare Regionala.
Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, S.C.
INFOTRUST-DESIGN S.R.L., are obligatia de administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile
specificate, datele personale pe care le furnizati despre dumneavoastra.
Pe viitor aceste date: Informatii participant: nume si prenume / nume si prenumele membrilor de familie/sex
(gen)/ nationalitate/ cetatenie/ data si locul nasterii/ semnatura/ varsta / adresa (domiciliul, resedinta);
telefon/ fax/ email/ profesie/ Nivelul de instruire/ Statutul pe piata muncii/ Apartenenta la un grup vulnerabil,
ne permit sa va tinem la curent cu activitatea noastra.
In cazul in care nu doriti aceasta, bifati NU .
Conform Legii nr. 677/ 2001, beneficiati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi
supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata aveti dreptul sa va opuneti
prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor
drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la responsabilul juridic din echipa de
implementare. Datele dumneavoastra pot fi transferate catre Comisiile Europene de monitorizare si audit a
proiectelor din POSDRU 2007-2013. De asemenea va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.
Daca unele din datele dumneavoastra sunt incorecte va rugam sa ne informati cat mai curand posibil.
Pentru mai multe detalii si informatii va puteti adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal.
Str. Olari nr. 32, sector 2 Bucuresti
Telefon: (021).252.58.88
Fax: (021).252.57.57
Web: http://www.dataprotection.ro
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