FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară 6: Educație și competențe
O.S.6.13. Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și non universitar care își găsesc un
loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu
accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare
inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART)
Cod proiect: POCU/829/6/13/140103

NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL
pentru înregistrarea online la conferințele de informare,
pentru înscrierea și participarea la procedura de selecție a beneficiarilor cursurilor
de formare profesională și pentru participarea la cursurile de formare din programul de
formare profesională și la examenul final
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, situată în Iași, Bulevardul Carol I nr. 11,
Iași, România, denumită în continuare «Operator», va colecta și prelucra datele cu caracter
personal ale participanților la proiect, în cadrul proiectului: „Educația juridică și
antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect:
POCU/829/6/13/140103.
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, în calitate de operator de date cu caracter
personal, se obligă să prelucreze, stocheze și/sau, după caz, să transfere datele dumneavoastră
cu caracter personal în cadrul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia
succesului în afaceri!” (IUS SMART), cu respectarea 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 libera circulație a acestor
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, Regulamentul general privind protecția datelor,
(GDPR) și a legislației aplicabile, inclusiv a celei adoptate la nivel local în contextul GDPR.
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași garantează faptul că datele personale
prelucrate în cadrul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în
afaceri!” (IUS SMART) sunt tratate ca date confidențiale și sunt prelucrate cu respectarea
strictă a Regulamentului general privind protecția datelor, precum și ale legislației române cu
privire la protecția datelor cu caracter personal, și nu încalcă drepturile și/sau interesele
persoanei vizate.
1.

IDENTITATEA OPERATORULUI
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, în calitate de operator de date cu caracter
personal în cadrul proiectului: „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în
afaceri!” (IUS SMART), este responsabilă de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal, având următoarele date de contact:
Adresă: Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, Bulevardul Carol I, Nr.11,
700506, Iași, România; Biroul Proiecte de Dezvoltare al Universității „Alexandru Ioan Cuza”
din Iași, strada Lascăr Catargi nr. 54, parter, Iași, România.
Cod unic de identificare: 4701126
Adresă de email: ius-smart@uaic.ro
Telefon: 0232/201000
Manager de proiect: domnul Horia Țiț, telefon, email: horia.tit@uaic.ro
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Responsabil cu protecția datelor: Domnul Dumitru Bicleanu, Responsabil privind
protecția datelor la nivelul Universității "Alexandru Ioan Cuza" din Iași: ius-smart@uaic.ro.
2.

CUM SUNT COLECTATE DATELE CU CARACTER PERSONAL
Obținem datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele surse:
Pentru etapa de înscriere online pe site-ul Proiectului IUS SMART http://www.iussmart.uaic.ro pentru participare la conferințele de informare organizate în cadrul Proiectului
IUS SMART: datele sunt oferite de către studenții interesați și de către participanții la proiect
în calitate de membri din echipa Proiectului IUS SMART sau de către alți participanți
interesați (de exemplu invitați), prin furmizarea datelor în mod direct și voluntar, în format
electronic prin înregistrarea prin intermediul platformei on-line a proiectului disponibilă la
adresa www.ius-smart.uaic.ro. și prin participarea la conferințele de informare.
Pentru etapa de înscriere a dosarului și participarea la procedura de selecție a 350 de
beneficiari în cadrul în cadrul Proiectului IUS SMART: datele cu caracter personal sunt
oferite de către studenții interesați în mod direct și voluntar, prin depunerea dosarului
complet, în format fizic, prin poștă sau în format electronic prin intermediul platformei online a proiectului disponibilă la adresa www.ius-smart.uaic.ro, pentru participarea la concursul
de selecție în cadrul Proiectului IUS SMART, punerea la dispoziție a urmatoarelor documente
necesare pentru depunerea dosarului, conform Metodologiei de selecție a grupului țintă din
cadrul proiectului „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS
SMART), Contract POCU/829/6/13/140103:
- Adeverință studii;
- Copie a cărții de identitate;
- Copie a certificatului de naștere;
- Copie a certificatului de căsătorie sau a altui document ce atestă schimbarea numelui
(dacă este cazul);
- Declarație privind încadrarea într-o categorie vulnerabilă;
- CV (în format Europass);
- Formularul pentru înregistrarea grupului țintă ;
- Declarație pe propria răspundere privind evitarea dublei finanțări;
- Declarație de interes, prin care candidații își exprimă interesul și motivația pentru
inițierea unei afaceri, într-unul din domeniile de specializare inteligentă;
- Declarație pe propria răspundere privind evitarea conflictului de interese și
incompatibilității candidatului.
Pentru desfășurarea cursurilor de formare din programul de formare antreprenorială din
cadrul Proiectului IUS SMART și participarea la examenul final, în vederea obținerii unui
certificat de absolvire autorizat de Autoritatea Națonală pentru Calificări (ANC) datele cu
caracter personal sunt oferite de către beneficiarii selectați în cadrul procedurii de selecție a
beneficiarilor în cadrul în cadrul Proiectului IUS SMART, în mod direct și voluntar, la
momentul depunerii dosarului complet.
Datele cu caracter personal necesare pentru etapa de desfășurare a cursurilor de formare
și pentru participarea la examenul final sunt oferite de către beneficiarii selectați, în mod
direct și voluntar, în baza contractului încheiat între furnizorul de formare profesională/UAIC
și student/beneficiar, în baza declaraților cursanților/beneficiarilor necesare pentru etapa de
desfășurare a cursurilor de formare și de susținere a examenului.

Prezentul document are, pentru studenții interesați, participanții la proiect în calitate de
membri din echipa Proiectului IUS SMART/alți participanți interesați cu privire la
participarea la conferințele de informare organizate în cadrul Proiectului IUS SMART,
precum și pentru studenții care doresc să înscrie dosarul și să participe la procedura de selecție
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a 350 de beneficiari în cadrul în cadrul Proiectului IUS SMART, rolul de a informa cu privire
la prevederile GDPR si cu privire la drepturile persoanei vizate.
3.

CARE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE

În vederea îndeplinirii scopurilor descrise mai jos, Universitatea "Alexandru Ioan Cuza"
din Iași, prelucrează următoarele date cu caracter personal:
Pentru înscrierea dosarului și participarea la procedura de selecție a 350 de beneficiari
pentru participarea la cursurile de formare din programul de formare profesională din
Proiectul IUS SMART, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal privind studenții
interesați/beneficiarii:
- categorii de date cu caracter personal:
- date de identificare: nume, prenume
- CNP, data nașterii, gen, vârstă
- date de contact: adresă, telefon, email
- zona- mediu urban/rural;
- localizare geografică (regiune, județ, unitate administrativ teritorială)
- date privind statutul pe piața muncii
- date privind nivelul de educație
- date privind o sprijin din alte proiecte finanțate prin Programul Operațional
Capital Uman 2014-2020 pentru activități similare din proiect/ privind absolvirea unui
curs de competențe antreprenoriale, similar celor din proiect pentru evitarea dublei
finanțări
- aspecte privind interesul pentru inițierea unei afaceri la finalul programului
(studii și cunoștințe relevante pentru domeniu în care se dorește deschiderea
afacerii,experiența anterioară, aptitudini relevante pentru dezvoltarea ca antreprenor,
motivație)
- date privind conflictul de interese și incompatibilitățile existente pe toata
perioada implementării proiectului, prevederile legale în vigoare aplicabile cu privire
la acest proiect.
-semnătură
- categorii de date cu caracter special:
- etnie romă
- date privind sănătatea (dizabilități)
- persoană dezavantajată - date privind situația la nivelul gopodăriei, date privind
apartenența la un grup vulnerabil/dizabilități/situația în gospodărie, migrant, origine
străină, grup minoritar (inclusiv romii), alte categorii defavorizate, persoană fără
adăpost sau afectată de excluziune
- date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, voce și imagini,
rezultate din imagini/printscreen-uri și înregistrări video preluate pe parcursul
programului de formare în domeniul competențelor în cadrul proiectului.

Pentru desfășurarea cursurilor de formare din programul de formare profesională din
cadrul Proiectului IUS SMART și participarea la examenul final, în vederea obținerii unui
certificat de absolvire autorizat de Autoritatea Națonală pentru Calificări (ANC), pe lângă
datele cu caracter personal de mai sus, sunt prelucrate următoarele date cu caracter personal:
- categorii de date cu caracter personal:
Categoria: studenții participanți/ beneficiarii din proiect
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- date de identificare: nume, prenume
- CNP, data nașterii
- adresă, localizare geografică ,
- telefon, adresă de email
- date cu caracter personal rezultate din participarea la cursuri (liste de prezență)
- cu caracter personal în legătură cu organizarea și susținerea examenului, notele
obținute la examen,
- date cu caracter personal pentru completarea certificatelor de absolvire,
completarea registrului de absolvenți.
- semnătură
- precum și alte date necesare la semnarea contractului între furnizor/UAIC și
student/beneficiar;
- date cu caracter personal cuprinse în notificarea din partea furnizorului de
formare/UAIC către Comisia de Autorizare a Funizorilor de Formare Profesională a
Adulților a Județului Iași (CAJ Iași), cu privire la deschiderea cursurilor în care sunt
cuprinse declarații ale studenților cursanți (cu nume, prenume semnătură), și tabelul
nominal al cursanților/beneficiarilor.
- și alte date necesare parcurgerii cursurilor de formare profesionala și a sustinerii
examenului final
Categoria: participant la proiect in calitate de membru echipă din proiect/ alți
participanți în programul de formare profesională (membrii echipei din proiect,
coordonator formare antreprenorială, experți organizare program de formare, experți
formatori, membrii din comisia de examinare din partea UAIC și ANC, desemnați de
CAJ)
-date de identificare: nume, prenume, CNP
-adresă de email
- alte date cu caracter personal rezultate din documentele comunicate de către
furnizor către ANC și CAJ cu privire la desfășurarea programul de formare
antreprenorială și cu privire la susținerea examenului
- categorii de date cu caracter special:
- date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, voce și imagini,
rezultate din imagini/printscreen-uri și înregistrări video preluate pe parcursul
programului de formare în domeniul competențelor în cadrul proiectului și pe parcursul
examenului final (inclusiv pentru cazul comunicării acestor date către CAJ și ANC) .
Furnizarea datelor cu caracter personal prevăzute mai sus este necesară în contextul
îndeplinirii de către Universitate a obligațiilor legale privind desfășurarea procedurii de
depunere a dosarului de concurs și de selecție a beneficiarilor în cadrul proiectului „Educația
juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS SMART), cod SMIS 140103,
implementat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC), precum și cu privire la
desfășurarea cursurilor de formare din programul de formare antreprenorială din cadrul
Proiectului IUS SMART și participarea la examenul final, în vederea obținerii unui certificat
de absolvire autorizat de și cu privire la comunicările referitoare la aceste aspecte cu echipa de
implementarea proiectului.
Procedura de selecție a grupului țintă/a beneficiarilor în cadrul Proiectului IUS SMART
respectă cadrul legal în vigoare aplicabil, respectând prevederile următoarelor documente
dereferință:
- Ghidul Solicitantului Condiții Specifice pentru POCU 2014-2020 Innotech Student,
Obiectivul specific 6.13 - Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar
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și non universitar care își găsesc un loc de muncă urmare a accesului la activități de învățare
la un potențial loc de muncă / cercetare/ inovare, cu accent pe sectoarele economice cu
potențial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de specializare inteligentă
conform SNCDI;
- cererea de finanțare a Proiectului IUS SMART
- contractul de finanțare nr. OIRPOSDRU NE 24316/20.12.2021, semnat între
Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, în calitate de Autoritate de Management
pentru Programul Operaţional Capital Uman și Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
în calitate de beneficiar al finanțării pentru proiectul POCU/829/6/13/140103.
Depunerea dosarului, organizarea și desfășurarea procedurii de selecție a beneficiarilor
în cadrul Proiectului IUS SMART respectă „Metodologia de selecție a grupului țintă din
cadrul proiectului „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!” (IUS
SMART), Contract POCU/829/6/13/140103” afișată pe site-ul proiectului.
Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prevăzute mai sus este necesară
în contextul îndeplinirii de către Universitate a obligațiilor legale privind desfășurarea
programului de formare antreprenorială, în calitate de furnizor de formare profesională
autorizat, și participarea la examenul final, în vederea obținerii unui certificat de absolvire
autorizat de ANC [prelucrarea informațiilor pentru activitatea de formare profesională a
adulților, conform legii, de către Comisia de Autorizare a Funizorilor de Formare Profesională
a Adulților a Județului Iași (CAJ Iași), Secretariatul Tehnic Județean Iași (STJ al CAJ Iași),
Ministerul Muncii și Protecției Sociale si instituțiile de reglementare; prelucrarea datelor de
către Autoritatea Națonală pentru Calificări (ANC)] și cu privire la comunicările referitoare
la aceste aspecte cu echipa de implementarea proiectului.
În cadrul Proiectului IUS SMART, în cadrul conferințelor de informare desfășurate
online și în cadrul programului de formare în domeniul competențelor antreprenoriale
desfășurat online în cadrul proiectului IUS SMART, autorizat la Autoritatea Națională pentru
Calificări în conformitate cu O.G. 129/2000 privind formarea profesională a adulților,
republicată cu modificările și completările ulterioare, precum și în cadrul altor activități online
din proiect se vor realiza înregistrări audio/video ale activităților desfășurate,
fotografii/printscreen-uri absolut necesare pentru dovedirea organizării evenimentelor și a
participării la acestea în cadrul unui proces de monitorizare și de verificare a modului de
implementare a proiectului, în baza unor obligații legale.
4.

CÂT TIMP SUNT PĂSTRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL
Operatorul păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal pe durata necesară
scopului în care au fost colectate datele, adică pentru participarea la evenimentele/conferințele
de informare și pentru înscrierea dosarului și participarea la procedura de selecție a 350 de
beneficiari în cadrul în cadrul proiectului și pentru desfășurarea cursurilor de formare din
programul de formare antreprenorială din cadrul Proiectului IUS SMART și participarea la
examenul final, în vederea obținerii unui certificat de absolvire autorizat ANC, precum și
ulterior acestei perioade, pe perioada necesară raportărilor, verificărilor și arhivării, pentru a
dovedi organizarea activităților din cadrul proiectului și participarea la aceste activități, pentru
raportarea activității către AMPOCU, OIPOCU, OIRPOSDRU NE, OIR NE și în cadrul
raportărilor/ înregistrărilor făcute în aplicațiile electronice SMIS/MySmis, oricând pe perioada
derularii proiectului, fiind păstrate și arhivate în acest scop.și/sau pentru apărarea unui drept în
instanță.
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Perioada de implementare a Proiectului IUS SMART este de 24 luni, respectiv între data
21/12/2021 si data 20/12/2023, la care se adaugă perioada de durabilitate a proiectului de 5
ani și perioada specifică procesului de monitorizare și verificării modului de implementare.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate și păstrate ulterior acestei
perioade, doar atunci când prelucrarea este necesară în temeiul unor dispozitii legale și/sau
pentru apărarea unui drept în instanță.
După expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal menționate în
Secțiunea nr. 3, datele cu caracter personal vor fi șterse și/sau distruse, conform politicilor
interne.
Pe toată durata derulării procedurii, personalul desemnat de Universitatea „Alexandru
Ioan Cuza” din Iași (UAIC) în cadrul Proiectului IUS SMART, are acces la toate datele
personale și indiferent de rezultatul concursului, dosarul creat în scopul participării la concurs,
este arhivat și păstrat în arhiva aferenta proiectului (în funcție de legislația aplicabilă cu
privire la arhivare, Legea nr. 16/1996, republicată, privind Arhivelor Naționale, M. Of. nr.
293/2014, Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 2634/2015 din 5 noiembrie 2015
privind documentele financiar-contabile, M. Of.. 910 din 9 decembrie 2015).
În contractul de finanțare Programul Operațional Capital Uman nr:
POCU/829/6/13/140103, nr. de inregistrare OIRPOSDRU NE 24316/20.12.2021 sunt
precizate urmatoarele:
- Articolul 7– Drepturile și obligațiile Beneficiarului: „(26) Beneficiarul îşi exprimă
acordul cu privire la prelucrarea, stocarea şi arhivarea datelor obținute pe parcursul
desfăşurării Contractului de Finanțare, în vederea utilizării, pe toată durata, precum şi după
încetarea acestuia, în scopul verificării modului de implementare şi/sau a respectării clauzelor
contractuale şi a legislației naționale şi europene.”
- Articolul 2 – Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului: „(...)(2)
Perioada de implementare a Proiectului este de 24 luni, respectiv între data [21/12/2021] si
data [20/12/2023], la care se adaugă, daca este cazul, și perioada de desfășurare a activităților
proiectului înainte de semnarea Contractului de Finanțare, conform regulilor de eligibilitate a
cheltuielilor.”.
- Articolul 2 – Durata contractului şi perioada de implementare a proiectului: „(...) (5) În
cazul proiectelor care includ investiții productive sau de infrastructură și care nu sunt cofinanțate din FSE, perioada de durabilitate a proiectului este de minim 3 ani pentru
beneficiarii încadrați în categoria IMM, respectiv minim 5 ani pentru beneficiarii care fac
parte din categoria întreprinderilor mari si beneficiarilor publici, de la efectuarea plații finale
în cadrul prezentului contract sau durata prevăzută în reglementările privind ajutorul de stat,
oricare dintre acestea este mai mare.” Universitatea se incadreaza in categoria beneficiarilor
publici, deci perioada de durabilitate este de 5 ani.
- în Anexa 4, sectiunea III – Descrierea procesului de monitorizare: „Pentru realizarea
monitorizării fizice a proiectelor, AMPOCU/OI va desfăşura următoarele activităţi: (...) e)
vizite de verificare ex-post (anuntate şi neanuntate) care îşi propun verificarea faptului ca
proiectul nu a suferit modificări substanţiale în perioada de 3 ani de la finalizarea perioadei de
implementare, a gradului de îndeplinire a indicatorilor de rezultat şi a sustenabilității
proiectului;(...)”.
5.

DE CE ȘI CUM SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL
Datele dumneavoastră cu caracter personal (detaliate mai sus), vor fi prelucrate în
conformitate cu Regulamentul (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 libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor), precum și cu orice alte reglementări
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aplicabile la nivel european sau local, în următorul scop:
Scopul prelucrării : participarea la activitățile desfășurate în cadrul proiectului IUS
SMART, prin:
- înscrierea online pe site-ul proiectului pentru participare la conferințele de
informare organizate în cadrul Proiectului „Educația juridică și antreprenorială - cheia
succesului în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: POCU/829/6/13/140103.
- înscrierea dosarului și participarea la procedura de selecție a 350 de beneficiari
în cadrul în cadrul Proiectului „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului
în afaceri!” (IUS SMART), Cod proiect: POCU/829/6/13/140103, implementat de
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași, depunere în format fizic sau pe platforma
proiectului.
- desfășurarea cursurilor de formare din programul de formare antreprenorială
din cadrul Proiectului IUS SMART și participarea la examenul final, în vederea
obținerii unui certificat de absolvire autorizat de Autoritatea Națonală pentru Calificări
(ANC), după depunerea documentelor la Comisia de Autorizare Județeană (CAJ) .
6.
LEGALITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
DE CE NE PERMITE LEGISLAȚIA SĂ PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER
PERSONAL
Este nevoie de un temei legal pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter
personal. Conform legislației, ni se permite să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter
personal descrise la secțiunea nr. 3, în vederea îndeplinirii scopurilor detaliate la secțiunea nr.
5, în baza următoarelor temeiuri legale:
Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal:
- articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 (GDPR) –
persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
- articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 (GDPR) –
prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine
Operatorului.
- articolul 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul UE nr. 679 din 2016 (GDPR) –
persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu
caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice și litera (j) – prelucrarea este
necesară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau
istorică ori în scopuri statistice.
7.

TRANSMITEREA DATELELOR CU CARACTER PERSONAL
Putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal către: furnizori care oferă
asistență, furnizori care prestează servicii pe baze contractuale în beneficiul Operatorului;
autorități și instituții publice, potrivit dispozițiilor legale aplicabile.
Activitățile de tip conferință desfășurate online în cadrul proiectului se desfășoară în
cadrul aplicației Microsoft Teams și pentru prelucrarea datelor cu caracter personal prin
intermediul aplicației Microsoft Teams trebuie avut în vedere „Acordul de respectare a
confidențialității” al Microsoft Teams disponibil la https://privacy.microsoft.com/enus/privacystatement.
În cadrul Proiectului IUS SMART este necesară realizarea unei etape de raportare către
autoritățile din domeniu, care constă în pregătirea și transmiterea rapoartelor tehnice și a
anexelor aferente în conformitate cu contractul de finanțare Programul Operațional Capital
Uman nr: POCU/829/6/13/140103, nr. de inregistrare OIRPOSDRU NE 24316/20.12.2021 și
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a instrucțiunilor AMPOCU, a altor documente relevante, în vigoare la momentul
implementării (în acord cu reglementările și documentele strategice indicate în Orientările
privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în
Ghidul solicitantului- condiții specifice, în Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 880/
2019 privind aprobarea Orientărilor privind accesarea finanțărilor în cadrul Programului
Operațional Capital Uman 2014-2020, cu modificările ulterioare, în Manualul Beneficiarului
– pentru îndrumarea Beneficiarilor Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, în
Ghidul indicatorilor POCU și Fișele Indicatorilor POCU, în Ordinul Ministerului Fondurilor
Europene nr. 654 din 22 mai 2020 privind aprobarea schemei de ajutor de minimis "Innotech
Student", aferentă Programului operaţional Capital uman 2014-2020, axa prioritară 6
"Educaţie şi competenţe", obiectivul specific 6.13 "Creşterea numărului absolvenţilor de
învăţământ terţiar universitar şi nonuniversitar care îşi găsesc un loc de muncă urmare a
accesului la activităţi de învăţare la un potenţial loc de muncă/cercetare/inovare, cu accent pe
sectoarele economice cu potenţial competitiv identificate conform SNC şi domeniile de
specializare inteligentă conform SNCDI", publicat în Monitorul Oficial nr. 447 din 27 mai
2020).
În cadrul proiectului în perioada de implementare a proiectului și în perioada de
durabilitate a proiectului este necesară realizarea unei etape de raportare (un proces de
monitorizare și de verificare a modului de implementare a proiectului) către autoritățile din
domeniu, care constă în pregătirea și transmiterea rapoartelor tehnice și a anexelor aferente în
conformitate cu contractul de finanțare și a instrucțiunilor AMPOCU, a altor documente
relevante, în vigoare la momentul implementării. Referutot la acest aspect, datele cu caracter
personal ale participantilor la proiect sunt transmise către următorii terti, cu scopul de a
dovedi organizarea activităților din cadrul proiectului și participarea la aceste activități: AM
POCU - Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman, OI POCU Organismul Intermediar pentru Programul Operaţional Capital Uman, OIRPOSDRU NE Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane Regiunea Nord-Est, OIR NE - Organismul Intermediar Regional Nord-Est,
precum și în cadrul raportărilor/ înregistrărilor făcute în aplicațiile electronice SMIS/MySmis,
oricând pe perioada derularii proiectului, fiind păstrate și arhivate în acest scop.
Referitor la derularea cursurilor de formare din programului de formare profesională din
cadrul Proiectului IUS SMART și participarea la examenul final, în vederea obținerii unui
certificat de absolvire autorizat de ANC, datele cu caracter personal ale participantilor la
proiect sunt transmise către următorii operatori asociați, cu scopul de a dovedi organizarea
programului de formare din cadrul proiectului, participarea la cursuri, precum și pentru
participarea la examen și obținerea unui certificat de absolvire autorizat de ANC: prelucrarea
informațiilor pentru activitatea de formare profesională a adulților, conform legii, de către
Comisia de Autorizare a Funizorilor de Formare Profesională a Adulților a Județului Iași
(CAJ Iași), Secretariatul Tehnic Județean Iași (STJ al CAJ Iași), Ministerul Muncii și
Protecției Sociale si instituțiile de reglementare; prelucrarea datelor cu caracter personal de
către Autoritatea Națonală pentru Calificări (ANC).
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza din Iași” este autorizată ca furnizor de formare
pentru programul de formare profesională a adulților, tip specializare Competențe
antreprenoriale, financiare și juridice, prin Decizia nr. 159/08.02.2022 a Comisiei de
Autorizare a Funizorilor de Formare Profesională a Adulților a Județului Iași (CAJ Iași),
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Iași (Autorizație Seria IS nr. 002121/
08.02.2022 emisă de Comisia de Autorizare a Funizorilor de Formare Profesională a Adulților
a Județului Iași).
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8.

TRANSFER DE DATELE CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA UE/SEE
Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor face obiectul unui transfer în afara
UE/SEE.
9.
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:
- dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal;
- dreptul de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
- dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal (dreptul de a
fi uitat);
- dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter
personal;
- dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal;
- dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
- dreptul de a retrage consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe
baza consimțământului înainte de retragerea acestuia; și
- dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere.
Dacă aveți o întrebare sau nelămurire cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal, legată de aspectele prezentate, ne puteti trimite intrebările dumnvoastră la datele de
contact furnizate.
Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale cu privire la
protecția datelor cu caracter personal, astfel cum acestea sunt stabilite, sau dacă aveți întrebări
cu privire la aceste aspecte și la protecția confidențialității, vă rugăm să ne contactați la datele
de contact furnizate.
Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile dumneavoastră legale cu privire la
protecția datelor cu caracter personal, pentru protejarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal, este necesară o solicitare scrisă, cu descrierea detaliată și clară a dreptului pe care
doriți să-l exercitați și cu furnizarea unei copii de pe un document de identificare pentru a vă
confirma identitatea (orice alte date din documentele de identificare, de exemplu fotografie,
pot și acoperite). Utilizarea informațiilor din documentul dumneavoastră de identificare este
strict limitată: datele vor fi folosite numai pentru a vă verifica identitatea și nu vor fi stocate
mai mult decât este necesar în acest scop.
Acordul exprimat cu privire la prelucrarea datelor necesar pentru înscrierea online pe
site-ul proiectului pentru participare la conferințele de informare organizate în cadrul
Proiectului IUS SMART, respectiv acordul cu privire la prelucrarea datelor pentru depunerea
dosarului pentru participarea la procedura de selecție beneficiarilor din cadrul proiectului
pentru programul de formare profesională, poate fi retras, prin accesarea platformei
proiectului www.ius-smart.uaic.ro sau prin comunicare la datele de contact din proiect, până
la momentul la care se desfășoară conferințele, însă în acest caz nu va mai fi posibilă
participarea dumneavoastră la conferințe, respectiv pentru al doilea caz, poate fi retras, însă
nu va mai fi posibilă participarea la procedura de selecție a beneficiarilor din cadrul
proiectului . După participarea la procedura de selecție a beneficiarilor din cadrul proiectului
pentru programul de formare profesională, datele cu caracter personal sunt prelucrate în
cadrul proiectului și sunt arhivate pentru a fi transmise către autoritățile indicate mai sus,
responsabile cu supravegherea desfășurării proiectelor, datele fiind păstrate în vederea
dovedirii organizării evenimentelor din cadrul proiectului și a participanților la aceste
activități.
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10.
EXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT ȘI CREAREA
DE PROFILURI
În contextul desfășurarii de către Operator a operațiunilor de prelucrare de date cu
caracter personal în scopurile precizate la secțiunea nr. 5, nu se utilizează sisteme/procese
decizionale automatizate, nici crearea de profiluri.

Pentru întrebări/nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, ne puteți
contacta: Mirela-Carmen Dobrilă, mirela.dobrila@uaic.ro
Încadrată ca Expert GDPR, selecție și monitorizare grup țintă,
în cadrul Proiectului „Educația juridică și antreprenorială - cheia succesului în afaceri!”
(IUS SMART), Cod proiect: POCU/829/6/13/140103

Nota de informare- data: 01.02.2022
Nota de informare- data revizuirii: 28.02.2022.
Nota de informare produce efecte de la data actualizării.
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