Programul Operational Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: 3 „Locuri de munca pentru toti”
Operatiunea: „Creşterea ocupării prin susţinerea întreprinderilor cu profil non-agricol din
zona urbană”
Denumire proiect: „Cresterea ocuparii prin sustinerea a minim 54 de intreprinderi cu profil non-agricol din Regiunea SudVest Oltenia”
Denumire beneficiar: Centrul European pentru Promovarea si Integrarea Romilor
Cod SMIS: 106112
Nr. contract: 938/02.02.2018

ACORD PRIVIND UTILIZAREA DATELOR PERSONALE

Subsemnatul/a, .............….....................………..., domiciliat/ă în localitatea ........………....…....,
str.............................................................................. județ …………............ telefon ....…….…….......... email …………………cod poștal.............. deținător/deținătoare a cărții de identitate seria ..... nr.
...….…....... emisă de ......…………........... la .....……...., CNP ………………..….., ca beneficiar/a al proiectului
„Cresterea ocuparii prin sustinerea a minim 54 de intreprinderi cu profil non-agricol din Regiunea
Sud-Vest Oltenia”, proiect cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital
Uman (POCU) 2014-2020, Axa prioritara 3 : „Locuri de munca pentru toti”, Obiectiv tematic 8 :
„Promovarea unor locuri de munca durabile si de calitate si sprijinirea mobilitatii lucratorilor”,
Prioritatea de investitii 8.iii : „Activitati independente, antreprenoriat si infiintare de intreprinderi,
inclusiv a unor microintreprinderi si a unor intreprinderi mici si mijlocii inovatoare”, Obiectivul specific
3.7 : „Cresterea ocuparii prin sustinerea intreprinderilor cu profil non-agricol din zona urbana”,
Romania Start UP Plus, am fost informat/a privind obligativitatea de a furniza datele mele personale
cu respectarea dispozitiilor legale.
Declar ca sunt de acord ca datele mele personale sa fie utilizate, in scopul proiectului de catre
CENTRU EUROPEAN PENTRU PROMOVAREA SI INTEGRAREA ROMILOR si de catre ASOCIATIA
PENTRU EDUCATIE SI CIVISM.
Inteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor in scopul de a obtine
avantaje patrimoniale sau de orice alta natura este pedepsita conform legii, declar ca nu am furnizat
informatii false in documentele prezentate si imi asum responsabilitatea datelor continute in dosarul
de candidatura, garantand ca datele furnizate sunt actuale, reale, corecte si complete si ma angajez,
ca in eventualitatea modificarilor survenite in datele personale care fac obiectul dosarului de
candidatura depus (reinnoirea cartilor de identitate, schimbarea numelui, schimbarea adresei de
domiciliu etc.), sa anunt echipa proiectului si sa aduc o copie a actelor doveditoare.

Data: ...........................

Semnatura: ........................

