
 

 

Fondul Social European 

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară Educatie si Competente (AP6) 

Prioritatea de investiții: 10.iv - Sporirea relevanţei pe piaţa forţelor de muncă a educaţiei şi a sistemelor de formare, facilitarea 

tranziţiei de la educaţie la piaţa forţelor de muncă  şi consolidarea formării  şi a sistemelor de formare profesională, precum şi 

a calităţii lor, inclusiv prin mecanisme de anticipare a competenţelor, adaptarea programelor de învăţământ şi instituirea şi 

dezvoltarea unor sisteme de învăţare la locul de muncă, inclusiv a unor sisteme de învăţare duală  şi programe de ucenicie 

 

Beneficiar: Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti 

Titlul proiectului: „STAGII DE PRACTICA IN CENTRUL DE EXCELENTA IN SECURITATE CIBERNETICA IN 

CLOUD - CyberX” 

Contract de finanțare nr. 24093/ 25.11.2020 

Cod SMIS: 133276 

 

 
Anexa 2 

 

 
CONSIMȚĂMÂNT privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
Subsemnatul/a _________________________________________________________________, 
CNP__________________________, domiciliat/ă în ___________________________________, 
str. _____________________________________________, nr. ______ ap. _____, telefon mobil 
______________________e-mail __________________________________, student/masterand 
la Universitatea _________________________, Facultatea ______________________________, 
forma de învățământ _________, anul de studiu _____, ca beneficiar/ă al proiectului “STAGII DE 
PRACTICĂ ÎN CENTRUL DE EXCELENȚĂ ÎN SECURITATE CIBERNETICĂ ÎN CLOUD - CyberX”, proiect 
finanţat prin Fondul Social European, Programul Operaţional Capital Uman 2014-2020 Contract 
finanțare nr. 24093/ 25.11.2020 / SMIS 133276, am fost informat/ă privind obligativitatea de a 
furniza datele mele personale cu respectarea dispoziţiilor legale.  
 

În baza art. 13 al Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (RGPD), 
Universitatea Titu Maiorescu din București, denumită în prezenta UTM, reprezentată legal de 
Prof. univ. dr. Daniel Cochior în funcția de Rector, vă informează prin prezenta despre măsurile 
luate privind protecția datelor cu caracter personal de către UTM. 
 
Conform cerințelor RGPD, UTM este „operator”, în sensul definiției de la Art 4, alin. 7, efectuând 
operațiuni de „prelucrare”, conform definiției de la Art.4, alin. 2. 
 
Declar că sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie utilizate, în scopul derulării 
activităților proiectului de către Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti şi partenerii săi. 
 



 

 

Categoriile de date cu caracter personal care pot fi solicitate şi supuse prelucrărilor sunt cele 
cuprinse în Formularul de înregistrare individuală a participanților la operațiunile finanțate prin 
POCU 2014-2020, printre care: nume și prenume, codul numeric personal (CNP), seria şi numărul 
actului de identitare (CI), sexul, data şi locul naşterii, cetaţenia, naționalitatea, date privind 
formarea profesională, detalii de contact: număr de telefon personal, adresa de email, adresa de 
domiciliu stabil/reşedinţă etc.  
Drepturile participantului în ceea ce privește furnizarea datelor cu caracter personal  şi modul 

de exercitare a acestora : 

În raport cu UTM și în ceea ce privește furnizarea datelor cu caracter personal, participanții din 
proiect au următoarele drepturi:  
 

a) Dreptul la informare la datele cu caracter personal; 
b) Dreptul de acces la datele cu caracter personal; 
c)     Dreptul la rectificare; 
d) Dreptul la restricționarea prelucrării; 
e) Dreptul la opoziție; 
f) Dreptul la rectificarea datelor inexacte; 
g) Dreptul de completare a datelor cu caracter personal; 
h) Dreptul la portabilitatea datelor; 
i) Dreptul la ștergerea datelor cu caracter personal ; 
j) Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu caracter personal. 
Pentru a vă exercita aceste drepturi puteți contacta UTM printr-o solicitare scrisă, datată și 
semnată – în atenția Echipei Proiectului la camera M106 sau prin email la dcp@univ.utm.ro 
Datele cu caracter personal ale participanților vor fi stocate/arhivate pe o perioadă limitată de 
timp, în conformitate cu prevederile legale furnizate AM POCU. 
 
 
Data ______________                                                                                  Semnătura 
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