
 
 

DECLARAȚIE 
de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal 

 
Conform Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), SC THINK 
DEVELOPMENT & CONSULTANCY SRL are obligația de a administra în condiții de siguranță, și numai pentru 
scopurile specificate mai jos., datele personale pe care le furnizați despre dvs. 
Datele dvs. sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități în scopuri legale sau 
contractuale, cum ar fi: Organismul Intermediar Regional POSDRU Vest, Ministerul Fondurilor Europene, 
Autoritatea de Management POCU, Autoritatea Națională pentru Calificări, terți furnizori implicați în mod 
direct sau indirect în procesele aferente scopurilor mai sus menționate, autorități publice abilitate de lege sau 
cu care SC THINK DEVELOPMENT & CONSULTANCY SRL a încheiat protocoale de colaborare în scopul 
îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația europeană și națională, precum și Comisiei Europene. 
Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Comisia Europeană conform legislației 
europene aplicabile. 
Conform Regulamentului (UE) nr. 2016/679, beneficiați de: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul la 
rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție, dreptul de 
a vă adresa justiției. Aveți dreptul de a solicita oricând, în scris, retragerea acordului dat prin prezentul 
formular.  
Fără acordul dvs. explicit, dat prin acest formular, nu vă putem include in grupul țintă al proiectului și prin 
urmare nu mai puteți participa la activitățile proiectului. De asemenea, fără acordul dumneavoastră nu vă mai 
putem contacta și nu vă mai putem trimite în niciun fel de materiale şi informări legate de oportunitățile oferite 
de acest proiect.     Retragerea ulterioară a acordului nu afectează legalitatea folosirii datelor personale 
efectuate în baza prezentului acord înainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului trebuie făcută în scris 
la adresa de email thinking@thinkgroup.ro . 

Va rugam sa completați datele personale și sa bifați activitatile la care doriți să participati 
în continuare. 
 

Subsemnatul/a (nume, prenume) ............……….…………………………………………………, 
domiciliat/ă în localitatea.............................................…………….……………………..…, 
judeţul.....….……………………, strada, nr. ..................……………………………………………., 
posesor/oare al/a CI seria …..……, numărul………………………, eliberat de 
…………………………………………………..., la data de …...........................……………….., 
CNP………………...……………………...,  telefon.........................., email........................... 
 
Îmi exprim acordul pentru utilizarea datelor personale de mai sus, datelor solicitate in mod expres 
in formularele de inscriere in grupul tinta, precum si a vocii si imaginii mele de către SC THINK 
DEVELOPMENT & CONSULTANCY SRL, în cadrul proiectului cu titlul: “STRICT Antreprenor”, Cod 
SMIS: 144491 prin bifarea spațiului alocat, pentru: 

[     ] a primi apeluri telefonice și emailuri – informații generale şi specifice proiectului; 
[     ] înscrierea in grupul ținta; 
[     ] încheierea contractelor de formare; 
[     ] raportarea progresului proiectului; 
[     ] includerea în grupuri de discuții pe rețele socializare aferente proiectului; 
[     ] realizarea si utilizarea de materiale video şi fotografii in interesul proiectului 
 

Nume si prenume: 
Semnătură participant: 
Data: 


