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NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ASOCIAȚIA VALORI DOBROGENE, cu sediul social în Municipiul Tulcea, strada Elena Doamna, nr.17A, 

județ Tulcea, reprezentată de Președinte Sirotencu Liviu, telefon 0240506300, și MARITIME INDUSTRY 

ELECTRIC SERVICE SRL, cu sediul social în Municipiul Tulcea, strada Debarcaderului, nr. 5, Hala Servicii și 

depozitare, camera nr. 8, etaj 1, județ Tulcea reprezentată de Administrator Spiru Valentin, telefon 

0240/536679 vă informează că, în cadrul proiectului cu titlu, ALEGE SĂ DEVII PROFESIONIST, SMIS 

120422, vă prelucrează următoarele date cu caracter personal: nume și prenume, sexul, data și locul 

nașterii, cetățenia, semnătura, date de stare civilă, telefon, adresă de domiciliu, profesie, loc de muncă, 

formare profesională – diplome/studii, situație familială, CNP, seria și actul de identitate, imagine, date 

de sănătate. 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal anterior detaliate este de: 

 asigurarea conformității la toate normele de implementare a proiectului așa cum sunt acestea 

expres reglementate și solicitate pentru Programul Operațional Capital Uman 2014-2020. 

Destinatarii acestor date sunt:  

 dvs. în calitate de persoană vizată; 

 Asociația Valori Dobrogene și Maritime Industry Electric Service prin echipa de proiect, în calitate 

de Beneficiari și parteneri responsabili de implementarea proiectului; 

 Imputerniciții celor două entități juridice reprezentați de subcontractorii serviciilor de:  medicina 

muncii, informare și consiliere psihoprofesională, mediere și/sau formare profesională, după caz; 

 Autorități publice locale sau centrale, precum: Autoritate de Management POCU - AMPOCU, 

OIRPOCU Delegat  SUD-EST, ANC, Ministerul Muncii și Justiției Sociale, Instanțele de judecată, 

A.N.A.F, etc. prin reprezentanții săi, în cazul acțiunilor de evaluare, monitorizare și control; 

 Comisia Europeană și instituțiile sale de control; 

Datele dumneavoastră pot fi transferate în Uniunea Europeană. 

Tipurile prioritare de prelucrări efectuate sunt: colectare, înregistrare, organizare, adaptare, consultare, 

dezvăluire, combinare, stocare. 

Durata de prelucrare include perioada de implementare, monitorizare a proiectului și arhivare a 

documentelor proiectului, așa cum sunt acestea stabilite prin normele POCU 2014-2020. 

Lipsa acordului dvs. privind prelucrarea datelor cu caracter personal, manifestată prin refuzul de a 

completa formularele proiectului și refuzul de a ne furniza copii după documentele personale determină 

imposibilitatea de a vă accepta în grupul țintă al proiectului și de a vă furniza gratuit accesul la activitățile 

proiectului. 
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Asociația Valori Dobrogene și Maritime Industry Electric Service vă prelucrează datele cu caracter 

personal în conformitate cu Regulamentul (UE) 679/2016 și cu  prevederile Directivei 2002/58/CE privind 

prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva 

asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul 

comunicaţiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare, prin implementarea unui set de 

măsuri organizatorice și tehnice menite să asigure protecția acestora. 

 

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de dreptul de acces, de rectificare sau ștergerea 

acestora, de restricționarea prelucrării, dreptul de opoziție și procesul decizional individual, dreptul de 

portabilitatea datelor, dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea 

prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, dreptul de a depune 

plângere în fața unei autorități de supraveghere, drepturi ce sunt detaliate și pe site-ul de proiect la 

secțiunea contact. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată, semnată și înregistrată, 

la sediul operatorului juridic, menționată în partea introductivă. 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 
 
Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal.  
Str. Olari nr. 32, sector 2 București 
Telefon: (021).252.58.88 
Fax: (021).252.57.57 
Web: http://www.dataprotection.ro  
Vă mulțumim pentru înțelegere. 
 

http://www.dataprotection.ro/

