
Anexa 1.3 la Anunţul de selecţie – Declaraţie de consimţământ 

 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

în cadrul selecţiei participanţilor din cadrul proiectului  „Modele educaționale europene pentru 

favorizarea progresului şcolar”  (European educational models for fostering school progress),  

Acronim: Education&Progres, nr. 2019-1-RO01-KA101-062468 

Program: Erasmus+, acțiunea cheie 1, Mobilităţi, Educaţie şcolară 

Beneficiar/coordonator consorţiu: Inspectoratul Școlar Judeţean Botoșani 

 
 

Subsemnatul/a .........................................................................................................................., 

posesor/are a actului de identitate BI/CI seria ............., nr ..........................................., 

CNP......................................................................................, declar în mod expres și neechivoc că: 
 

Sunt   de   acord   cu   colectarea,   prelucrarea   şi   utilizarea   datelor   mele   personale   în   

cadrul   proiectului „Modele educaționale europene pentru favorizarea progresului şcolar”  

(European educational models for fostering school progress), Acronim: Education&Progres, nr. 

2019-1-RO01-KA101-062468, Program: Erasmus+, acțiunea cheie 1, Mobilităţi, Educaţie şcolară. 

Nu sunt de acord cu colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor mele personale de către 

Inspectoratul Școlar Județean Botoşani, în procesul de desfășurare a activităților în cadrul 

proiectului, în calitatea mea de participant. 

Am fost informat că datele mele personale sunt colectate, prelucrate şi utilizate în condiţii de 

confidenţialitate, în desfășurarea activităților mele din proiect, în conformitate cu prevederile legale 

în vigoare și că pot obţine informaţii privind colectarea şi/ sau prelucrarea datelor mele personale. 

Iau act de faptul că, în baza dispoziţiilor legale, am dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie 

asupra datelor personale, formulând în acest scop o cerere scrisă, datată şi semnată. 

După încetarea calității de participant în proiectul implementat de Inspectoratul Școlar 

Județean Botoşani datele mele personale vor fi arhivate și păstrate în conformitate cu prevederile 

legale în vigoare iar cele care nu intra sub incidența unei astfel de legislații vor fi distruse. 

 

Motivele/ scopul pentru care se face colectarea şi prelucrarea datelor personale: 

Inspectoratul Școlar Județean Botoşani colectează/ prelucrează datele personale care 

permit realizarea activităților pe parcursul implementării proiectului, promovarea proiectului și 

instituţiei, promovarea facilităților și serviciilor instituţiei, utilizarea de imagini vizuale pentru 

materialele publicate de asociație în contextul  proiectului,  întocmirea  şi  menținerea  propriilor  

evidenţe,  sprijinirea  și  gestionarea  activităţilor  din  cadrul proiectului. 

 

Tipul de date colectate şi prelucrate sunt cele relevante pentru motivele/ scopurile de 

mai sus şi pot include: 

•            numele și prenumele, CNP, date CI; 

•            date de contact: adresa de domiciliu, număr de telefon, e-mail; 

•            înregistrări/ imagini ale angajaţilor, detalii financiare; 

•            detalii despre educație şi performanţa academică; 

•            detalii privind angajarea şi locul de muncă; 

•            imagini vizuale, aspectul și comportamentul personal; 

•            informații sau imagini din activitatea profesională; 

•            detalii privind bunurile sau serviciile furnizate. 

 



Schimbul de date personale: 

Uneori date personale colectate/ procesate pot să fie transmise către persoana în sine sau 

către alte organizații. Atunci când este necesar, respectând legislaţia privind protecția datelor 

personale în vigoare la data transferului, datele personale sunt transmise către: 

•            persoană sau reprezentanți ai persoanei; 

•            angajatori actuali, anteriori sau potențiali; 

•            educatori, evaluatori și comisii de examinare; 

•            organizații/ asociaţii profesionale; 

•            organizațiile de asistența medicală, socială și de bunăstare; 

•            persoane care fac o anchetă sau plângere; 

•            institute de sondaj și cercetare; 

•            administraţia locală și centrală. 

 

În anumite situaţii poate fi necesară transferarea datelor personale în străinătate. Orice 

transfer efectuat va fi în deplină conformitate cu toate aspectele legii pentru de protecția datelor 

personale în vigoare. 

 

 

 

Data ..................................... 

 

Numele și prenumele, 

 

...................................................................................................... 

 

Semnătura, 

 

 

 

 

 

 

 

 


