
Anexa 2 – Declarație consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal 

DECLARAȚIE  
de consimțământ privind utilizarea datelor cu caracter personal 

Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….…………………………………………………, domiciliat/ă 
în localitatea …………….……………………..…, judeţul....................….……………………, 
strada……………………………………………………………., posesor al CI seria …..……, 
numărul………………………, eliberat de …………………………………………………..., la data de 
………………….., CNP………………………........……………...,  participant în cadrul proiectului 
POCU/82/3/7/104255 "Stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor din Regiunea 
de Vest – Start Smart" îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele 
cu caracter personal de către Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și Camera de 
Comerț, Industrie și Agricultură Timiș (CCIAT).  

Sunt informat de către beneficiar că aceste date vor fi tratate confidenţial, în 
conformitate cu prevederile Directivei CE/95/46 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
transpusă prin Legea nr. 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările şi completările 
ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, transpusă 
prin Legea nr. 506/2004. 

De asemenea, sunt de acord şi cu furnizarea datelor mele cu caracter personal către 
Autoritatea de Management POCU – AMPOCU/ Organismul Intermediar – OI POCU delegat, în 
scopul verificărilor necesare şi monitorizării proiectului menţionat. 

Data:.......................... Semnătura:............................ 

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) și Camera de 
Comerț, Industrie și Agricultură Timiș (CCIAT), potrivit notificărilor nr. 12027 din 28.06.2013 (UVT)  si  nr. 
32193 în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul implementării activităţilor specifice proiectului 
„POCU/82/3/7/104255 "Stimularea spiritului antreprenorial în rândul tinerilor din Regiunea de Vest – Start 
Smart". Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei justificat. Vă puteţi exercita drepturile de acces, 
de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr. 677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi 
datată, trimisă la Universitatea de Vest din Timișoara, B-dul Vasile Pârvan, nr.4, Et. 1, sala DAIP sau la 
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Timiș, Piața Victoriei 3, Timișoara.


