ANEXA 3
DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul _____________________________________________ posesor al B.I./C.I._____ seria _____,
nr. __________________, eliberat de ______________________________ la data __________________,
CNP________________________________________, naționalitatea _____________________________,
cu domiciliul în localitatea ______________________________, judetul ____________, cod ________,
strada________________________________, nr. ______, bloc _________, etaj _______, ap. _______,
declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, rezultate din
prezenta declarație sau din actele/copiile actelor depuse pentru înscrierea în grupul țintă al proiectului și că
sunt / nu sunt de acord cu înregistrarea imaginilor/fotografiilor în mediul educațional și utilizarea acestor
imagini în publicațiile editate/tipărite sau publicații online fără a avea vreo pretenție față de aceste
difuzări/apariții cu privire la proiectul „A doua șansă la educație la ORIZONT” - POCU/665/6/23/135358,
proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014 - 2020 și implementat de Inspectoratul
Școlar Județean Galați în calitate de Beneficiar.
Înţeleg că prelucrarea datelor personale de către Beneficiar se va realiza cu respectarea prevederilor
Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, transpusă în legislaţia naţională prin Legea nr. 129/2018 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 102/2005, precum şi a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, transpusă în
legislaţia naţională prin Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 (Publicată in Monitorul Oficial numărul 651 din
data de 26 iulie 2018).
În eventualitatea în care sunt fotografiat sau filmat în timpul sesiunilor de formare sau a altor activități
ale proiectului, SUNT/ NU SUNT de acord cu folosirea imaginii mele în scopul promovării bunelor practici
către publicul larg.
Data,
____________________

Semnătura,
___________________________
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