
 
 

 
 
 
 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA  
DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 
 

 
Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane, cu sediul in Constanta, Bld. I. G. Duca, Nr. 46, Jud. 
Constanta, Partener National 1 în cadrul proiectului cu titlul „Formare europeană pentru servicii turistice 
de calitate”, este înregistrat în registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal sub Nr. 
18904.                                                                                                                                                                                     

 
Datele furnizate de persoanele din grupul ţintă al proiectului 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. 
 
Am luat la cunoştinţă faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru 
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, 
publicată în Monitorul Oficial nr. 790/12.12.2001. 
 
Îmi exprim în mod expres consimţământul ca Institutul pentru Dezvoltarea Resurselor Umane să folosească 
datele cu caracter personal numai pentru scopurile Proiectului cu titlul „Formare europeană pentru servicii 
turistice de calitate”, cofinanţat prin Fondul Social European,  Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa prioritară 2 „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, 
Domeniul major de intervenţie 2.3   ’’Acces şi participare la Formare Profesională Continuă’’, Contract 
Finanţare nr. POSDRU/108/2.3/G/80019. 
 
Nume............................................................    Prenume................................................. 
 
CNP  ...........................................................     Data....................................................... 
 
Semnătura................................................... 

 
 
* Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de informare, de acces, de opozitie, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a 
nu fi supus unei decizii individuale. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 
*Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor 
drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediile şi centrele teritoriale ale Institutului pentru Dezvoltarea 
Resurselor Umane. 


