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ANEXA 7
la GHIDUL SOLICITANTULUI - CONDIȚII SPECIFICE DE ACCESARE A FONDURILOR pentru apeluri de proiecte din cadrul

Programului Operativ Regional - Axa prioritară 9, aferente implementării SDL Sfântu Gheorghe
la nivel de Asociație Grup de Acțiune Locală Sepsi

Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Pentru fișa de proiect cu titlul (completați cu titlul complet al cererii de finanțare) din care această
declaraţie face parte integrantă, în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară
9, Prioritatea de investiții 9.1, apelul de proiecte nr. POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS9.1/1:

CONSIMŢĂMÂNT

Subsemnatul / Subsemnata ……………………………………………………………………, CNP………………………….,
posesor/posesoare a ………CI …………………………….seria………………….…………..nr ………………………., domiciliat
/ ă în …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….,
e-mail ……………………………………………………………………………, telefon ………………………………………… în calitate
de persoană fizică și reprezentant legal* al :

*(dacă este cazul, se vor completa toate entitățile juridice la care deține calitatea respectivă și datele
acestora de identificare, CUI/CIF, adresă sediu social)

declar prin prezenta că sunt de acord ca Asociația GAL SEPSI să fie autorizat prin personalul responsabil
cu evaluarea, selecție și contractarea fișei de proiecte cu titlul ……………….., depusă în cadrul apelului de
proiecte cu nr POR/GAL SEPSI/2020/9/01/OS9.1/1, să proceseze datele mele personale/ale entității
juridice pe care o reprezint, în cadrul activității de evaluare, selecție și contractare, în baza
Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95 / 46 / CE
(Regulamentul general privind protecția datelor), precum și prelucrarea, stocarea / arhivarea datelor
conform normelor legale incidente.

De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus
menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de
date publice cu scopul realizării verificărilor presupuse de ghidul specific aplicabil, acordând inclusiv
dreptul Asociației GAL SEPSI de a transmite datele cu caracter personal în cadrul raportărilor periodice
obligatorii către ADR Centru, CCS restrâns, OIR.

Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv
despre drepturile pe care subiecţii datelor cu caracter personal le deţin, dreptul la acces la date, dreptul
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la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor,
dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este adresa de
email ………………….., adresa poștală …………………………………………………………………………………… și tel./sau
fax ………………………….

Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele
personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.

NUME SI PRENUME ………………………………………

DATA ………………………………………

SEMNĂTURA ………………………………………


