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DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT
Subsemnatul/subsemnata

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

domiciliat/ă in ........................................., str. ..........................................., nr. ....., bl.
........,

et.

..........,

ap.

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

..........,
şi

CI

cu

judeţ
seria

......................................,
..........

nr

...................,

având

CNP

eliberat(ă)

de

..................................... la data de .................................., student (ă) la Universitatea din
Oradea,

Facultatea

de

Inginerie

Energetică

și

Management

Industrial,

Departamentul.........................................................................................................Spec
ializarea ...................................................., anul.............., grupa ……….., membru al
grupului ţintă şi beneficiar al activităţilor proiectului „COMBATEREA ABANDONULUI ȘCOLAR
LA FACULTATEA DE INGINERIE ENERGETICĂ ȘI MANAGEMENT INDUSTRIAL”, acord de
grant nr. 153/SGU/NC/II din data 10.09.2019, proiect finanțat prin Unitatea de management
al proiectelor cu finanțare externa – MEN-UMPFE, al cărui beneficiar este Universitatea din
Oradea, consimt în mod expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter persoanal să fie
prelucrate, în conformitate cu legislaţia naţională şi europeană în vigoare, prin orice mijloace,
de către beneficiar, înregistrat ca operator de date cu caracter personal nr. 3291, Autoritatea
de Management pentru Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane şi de
către orice alt organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanţării.
Sunt informat de către beneficiar ca aceste date vor fi tratate confidenţial, în
conformitate

cu

prevederile

Directivei

CE/95/46

a

PARLAMENTULUI

EUROPEAN

Şi

A

CONSILIULUI 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.
Nume şi prenume,

Semnătura

