Titlul proiectului: „Abordare integrata a politicilor sociale si medicale prin fomularea de
politici publice alternative de catre societatea civila”
Numărul de identificare al contractului: SIPOCA 353/ cod MySmis 110527

Anexa 2
Acord cu privire la prelucrarea de
Date cu caracter personal / Declarație de Consimțământ
Subsemnatul/a, .............................................................................................,
declar ca am luat cunostinta de faptul ca in implementarea proiectului „Abordare integrata a
politicilor sociale si medicale prin fomularea de politici publice alternative de catre
societatea civila”, contract de finantare nr. 130/7.06.2018, cod SIPOCA 353/SMIS 110527,
finantat din Programul Operational Capacitate Administrativa, beneficiarul, ARAS – Asociatia
Romana Anti-SIDA urmeaza sa prelucreze Date cu caracter personal pe care le furnizez.
Astfel de Date privesc numele, prenumele, organizatia pe care o reprezint (denumire,
reprezentant legal, telefon, e-mail, adresa postala), numarul de telefon și e-mail-ul.
Sunt de acord in mod expres cu prelucrarea acestor date personale de catre ARAS in scopul:
- Contactării și primirii de informări cu privire la activitățile proiectului, înregistrării în
baza de date de contact a proiectului;
- Informării asupra cursului de instruire in domeniul elaborarii de politici publice și
organizarii participarii mele, in cazul in care voi fi selectat
- Raportarii activitatilor catre Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice,
respectiv Direcţia Generala Programe Europene Capacitate Administrativă Autoritatea de Management AMPOCA, cat si catre alte organisme care, in baza
contractului de finantare, sunt indreptatite sa realizeze misiuni de verificare si audit
ale proiectului.
Temeiul de drept al prelucrarii este executarea contractului de finantare si protejarea
intereselor legitime ale Asociatiei.
Sunt constient ca datele mele personale vor face obiectul includerii in raportari, analize si
activitati de implementare proiect, asa cum au fost detaliate mai sus, si sunt de acord cu o
asemenea prelucrare.
Mi s-a adus la cunostinta faptul ca prelucrarea se efectueaza in conformitate cu prevederile
GDPR si cu recunoasterea expresa a tuturor drepturilor conferite de reglementarea europeana
si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele in scopurile mai sus expuse pe durata
implementarii proiectului mentionat.
Mi s-au adus la cunostinta drepturile conferite prin Regulamentul European EU 2016/679,
respectiv: dreptul la informare, dreptul la acces la date, dreptul la rectificarea datelor
pentru a fi exacte, dreptul la stergerea datelor in cazuri legitime, dreptul la portabilitatea
datelor, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automata,
dreptul la plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu
Caracter Personal, la adresa de mail anspdcp@dataprotection.ro, precum si dreptul la
opozitie.
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