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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor
Umane 2007 – 2013
Axa prioritară: 3. Creșterea adaptabilității lucrătorilor și a întreprinderilor
Domeniul major de intervenţie: 3.1. Promovarea culturii antreprenoriale
Titlul proiectului: “ANTREPRENOR – Idei de afaceri de succes și dezvoltarea antreprenoriatului în regiunile Bucureşti-Ilfov
și Sud-Vest Oltenia”
Cod Contract: POSDRU/176/3.1/S/150650
Beneficiar: OTP Consulting Romania

DECLARAŢIE

Subsemnatul(a) _____________________, domiciliat(ă) în localitatea ______________,
judeţul ____________,

strada _______________, nr. ____ posesor al CI seria ____,

numărul _________, eliberat de ________________________ la data de ____________,
CNP __________________ îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor
mele cu caracter personal de către Universitatea Politehnica din București, conform
prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi
completările ulterioare, în cadrul proiectului strategic “ANTREPRENOR – Idei de afaceri
de succes și dezvoltarea antreprenoriatului în regiunile Bucureşti-Ilfov și Sud-Vest
Oltenia”, codul POSDRU/176/3.1/S/150650.

Data,
_______________

Semnătura,
_______________

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Universitatea Politehnica din București, ȋnregistratǎ ca operator de
date cu caracter personal sub nr. 3291, în conformitate cu Legea nr. 677/2001, în scopul implementării activităţilor specifice
proiectului strategic POSDRU/176/3.1/S/150650. Pentru participarea in cadrul proiectului datele dumneavoastră sunt comunicate
beneficiarului proiectului (lider de parteneriat) OTP Consulting si autorităților care gestionează POSDRU: OIRPOSDRU Nord-Vest
si AMPOSDRU.
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
Politehnica din București.

Număr de identificare a contractului: POSDRU 176/3.1/S/150650
Titlul proiectului: “ANTREPRENOR - Idei de afaceri de succes si dezvoltarea
antreprenoriatului in regiunile București-Ilfov și Sud-Vest Oltenia”
AXA PRIORITARĂ 3 - „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
DOMENIUL MAJOR DE INTERVENŢIE 3.1 - „Promovarea culturii antreprenoriale”

