Declaraţie de consimţământ
Nr. ....... .......................
(data inregistrarii)

1. Persoana (nume, prenume) .............................................................................................................................................
2. Codul de identificare ........................................................................................................................................................
(CNP sau cod tara si serie/numar pasaport în cazul persoanelor fizice nerezidente)
3. Organizatia reprezentata / angajator: ...........................................................................................................................
4. In calitate de (se bifeaza toate optiunile aplicabile):
[ ] Somer
[ ] Persoana inactivă alta categorie decât şomer
[ ]Altă categorie sociale
Fundaţia Centrul de Dezvoltare Managerială este operator de date cu caracter personal înregistrat în registrul de
evidenţă a prelucrărilor de date cu nr. 17229.
În calitate de beneficiar al proiectului „Reţea naţionala de centre de informare si consiliere privind cariera”
cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007
– 2013 sub numărul POSDRU/82/5.1/S/57774 îmi exprim în mod expres consimţământul ca Fundaţia Centrul de
Dezvoltare Managerială sa prelucreze informaţiile indicate la punctul 2 de mai jos înregistrate pe numele meu în
evidentele proprii si sa transmită către Autoritatea de Management a Programului Operaţional Sectorial pentru
Dezvoltarea Resurselor Umane (AMPOSDRU) sau OI POS DRU NV în vederea prelucrării acestor informaţii si
consultării informaţiilor înregistrate pe numele meu.

2. Datele cu caracter personal prelucrate sunt:
a) date de identificare a persoanei fizice*
b) date si informatii legate de nivelul de instruire**
c) date referitoare la statutul pe piata muncii ***
d) date referitoare la apartenenta la un anumit tip de organizatie ****
* cuprinde informatii legate de: numele, prenumele, adresa de domiciliu/resedinta, numarul de telefon fix/mobil,
adresa de email, codul numeric personal, gen, varsta, nationalitate, locul de resedinta (urban/rural), ;
** cuprinde informatii legate de institutiile de invatamant absolvite, profilul pregatirii educationale
*** cuprinde informatii legate de modalitatea de exercitate a activitatii, functia ocupata, locul de munca
**** cuprinde informatii legate de apartenenta la comitete sectoriale (CNFPA), asociaţii ale fermierilor şi
meseriaşilor, asociaţii ale IMM-urilor, asociatii profesionale, camere de comerţ şi industrie, pacte regionale pentru
ocuparea forţei de muncă şi incluziune socială, parteneriate locale pentru ocuparea forţei de muncă şi incluziune
socială, organizaţii ale societăţii civile, parteneri sociali

Am luat la cunostinta faptul ca datele cu caracter personal sunt stocate in baza de date a Fundaţiei Centrul de
Dezvoltare Managerială până la data de 31.12.2021.
Am luat la cunostinta faptul ca îmi pot exercita toate drepturile prevazute de Legea nr. 677/2001 pentru protectia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata în
Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001, astfel:
 Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul in care se face
prelucrarea datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenta drepturilor prevazute de
Legea nr. 677/2001 pentru persoana vizata si conditiile in care pot fi exercitate;
 Dreptul de acces la date: dreptul de a obtine de la Fundaţiei Centrul de Dezvoltare Managerială la cerere si in
mod gratuit, pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele în legatura cu mine sunt sau nu
prelucrate de catre acesta. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere,
intocmita in forma scrisa, datata si semnata Fundaţiei Centrul de Dezvoltare Managerială, cu sediul in Cluj
Napoca, B-dul N. Titulescu 34/5 sau pe adresa de email office@cdm.ro in care sa se comunice datele
personale ale persoanei vizate (inclusiv un numar de telefon) si sa se ataseze o copie lizibila dupa
buletin/carte de identitate/pasaport;
 Dreptul de interventie: dreptul de a obtine, la cerere si în mod gratuit, rectificarea, actualizarea, blocarea,
stergerea sau transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, în special a
datelor incomplete sau inexacte. Acest drept poate fi exercitat in urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere
catre institutia care a inscris datele, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele
asupra carora se solicita interventia, motivul justificat si modul de interventie. Cererii i se va atasa o copie
lizibila dupa actul de identitate al solicitantului;
 Dreptul de opozitie: dreptul de a ma opune în orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia
mea particulara, ca datele care ma vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista
dispozitii legale contrare. Acest drept poate fi exercitat în urmatoarele conditii: se adreseaza o cerere catre
Fundaţia Centrul de Dezvoltare Managerială, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor
mentiona datele asupra carora se solicita opozitia si motivul intemeiat si legitim legat de situatia particulara a
persoanei. Cererii i se va atasa o copie lizibila dupa actul de identitate al solicitantului.
 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: dreptul de a cere si de a obtine retragerea, anularea sau
reevaluarea oricarei decizii care produce efecte juridice in privinta mea, adoptata exclusiv pe baza unei
prelucrari de date cu caracter personal, efectuata prin mijloace automate, destinata sa evalueze unele aspecte
ale personalitatii mele, precum competenta profesionala, credibilitatea, comportamentul ori alte asemenea
aspecte;
 Dreptul de a ma adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal sau Justitiei,
pentru apararea oricaror drepturi garantate de Legea nr. 677/2001, care mi-au fost incalcate.

Semnatura beneficiarului
…………………………

Semnatura autorizata si stampila

