
 

 

SC Dechiro Consulting SRL                                                                                                                Consiliul Județean  Buzău 
Operator de date                                                                                                                                                Operator de date                                                                                                                     
cu caracter personal  cu nr. 31468                                                                                     cu caracter personal cu nr. 31153                                                                                                                                  

 

NOTĂ DE INFORMARE 

aferentă perioadei de sustenabilitate a proiectului  

(07.12.2015 – 06.12.2018) 

 

SC DECHIRO CONSULTING prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: nume, prenume, cod numeric 

personal (CNP), domiciliul, serie și număr act de identitate, acte de studii, sex, stare civilă, prin mijloace 

automatizate/manuale, destinate realizării obiectivelor proiectului ”Program de intervenții integrate pentru șomeri 

— certitudinea unui viitor durabil”, finanțat în cadrul POSDRU, D.M.I. 5.1. 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru realizarea activităților proiectului mai sus 

menționat. 

Refuzul dvs. determină excluderea din programul de intervenții integrate privind orientarea în carieră și facilitarea 

accesului pe piața forței de muncă. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: 

partenerii implicați în activitatea de sustenabilitate a proiectului; AJOFM Buzău și Mureș; Organismul Intermediar 

POSDRU; Autoritatea de Management POSDRU; potențialii angajatori. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi 

supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi 

să solicitaţi ştergerea datelor1. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi 

semnată la sediul Bibliotecii Județene “Vasile Voiculescu” Buzău, camera 3, mansardă. 

SC Dechiro Consulting are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, 
datele personale pe care ni le furnizaţi dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. 

Vă informăm că SC Dechiro Consulting SRL este operator de date cu caracter personal, înregistrată în registrul 
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 31468 din 
02.06.2014. 

Scopul prelucrării datelor personale este „desfăşurarea activităţilor în cadrul proiectului finanţat din fonduri 
nerambursabile”, respectiv: 

- înscrierea dvs. în cadrul grupului ţintă al proiectului, care vă va permite să beneficiaţi gratuit de servicii de 
consiliere, orientare, pregătire profesională și medierea muncii în cadrul proiectului, în măsura în care vă încadraţi 
în criteriile de eligibilitate stabilite de AMPOSDRU pentru acest proiect; 

                                                           
1 Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite 

prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune 

nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu. 



 

 

 

- întocmirea de studii şi analize asupra nevoilor dvs. de instruire; 

- asigurarea vizibilităţii adecvate, transparenţei şi promovării corespunzătoare a proiectului, a obiectivelor 
şi rezultatelor obţinute; informarea opiniei publice privind impactul pe termen mediu și lung asupra asistenţei 
financiare nerambursabile obţinută din fondurile europene; 

- pentru raportări statistice referitoare la grupul ţintă al proiectului. 

NU sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal din formular. 

Refuzul dvs. determină neincluderea dvs. în grupul ţintă al proiectului şi deci nu vă oferă posibilitatea de a 
beneficia de serviciile gratuite pe care proiectul le oferă membrilor grupului ţintă. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor 
destinatari: persoana vizată, reprezentanţii legali ai persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, 
împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucreză datele personale în numele operatorului, 
AMPOSDRU, OIRPOSDRU REGIUNEA SUD-EST, Autorităţii de Certificare şi Plată, Autorităţii de Audit,  
Departamentului de Luptă Anti-Fraudă, Comisiei Europene, Curţii Europene de Conturi şi/sau oricărui alt organism 
abilitat să verifice modul de utilizare a finanţării nerambursabile, autoritatea judecătorească, poliţia, organe de 
urmărire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu 
fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării 
datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*.  Dacă unele din datele despre dumneavoastră 
sunt incoerente, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. 

Pentru orice alte informaţii în legătură cu acest subiect, vă rugăm să vă adresaţi prin e-mail la adresa 
dechiroconsulting@yahoo.com. Prin completarea online a formularului individual de înregistrare, vă exprimaţi 
consimţământul expres şi neechivoc, explicit şi informat asupra colectării, prelucrării şi utilizării tuturor datelor 
dumneavoastră personale, inclusiv a celor cu caracter special prevăzute de art.7, 8 şi 9 din Legea nr.677/2001 de 
către SC Dechiro Consulting SRL. 

Data                    Numele și prenumele 

_________________________       ____________________________ 

        Semnătura 

                                                                                                                                                                    ________________ 

 
Observaţie: 
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de 

opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile finaciare şi fiscale, 
de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter 
obligatoriu; 

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nicio justificare, la prelucrarea datelor 
sale personale în scopuri de marketing direct. 

mailto:dechiroconsulting@yahoo.com

