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Denumire 
document: 

Procedură pentru prelucrarea datelor cu caracter personal a 
grupului țintă 

Proiect: Dialog pentru Consens 

Solicitant: ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC -  
APAR 

Cod proiect: SIPOCA 1086 

 

DISPOZIȚII GENERALE 
 

APAR prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor fizice conform prevederilor legii nr. 
677/2001 și Regulamentului UE 2016/679 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. 

  

APAR respectă drepturile pe care Legea nr. 677/2001 și Regulamentul UE 2016/679 le conferă 
persoanei fizice vizate, respectiv: 

> dreptul la informare;  
> dreptul la acces la datele cu caracter personal;  
> dreptul la rectificarea datelor;  
> dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;  
> dreptul de a se adresa justiției: dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Prelucrare a 

Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru apărarea oricăror drepturi garantate de 
Legea nr. 677/2001 care au fost încălcate ;  

> dreptul la ștergerea datelor;  
> dreptul la portabilitatea datelor;  
> dreptul la restricționarea prelucrării;  
> dreptul la opoziție. 

  

Drepturile persoanei vizate vor putea fi exercitate de către persoana fizică adresând o cerere 
scrisă, datată și semnată către ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC -  
APAR, Mogosoaia, str. I.C. Bratianu, nr. 97A, jud. Ilfov, e-mail office@apar.ro, telefon 021.351.2603 
în care se vor menționa datele personale (inclusiv un număr de telefon) și datele asupra cărora se 
solicită accesul, motivul întemeiat și legitim legat de situația particulară a persoanei. Oricărei cereri 
i se va atașa o copie xerox lizibilă a actului de identitate a solicitantului. 

 APAR asigură confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul 
exprimat de persoana fizică vizată și conform prevederilor legale. Accesul la informațiile tratate 
drept confidențiale va fi limitat la acele persoane care prin natura  activității desfășurate este 
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necesar să ia cunoștință de aceste informații în scopul ducerii la îndeplinire a scopului și a 
raporturilor juridice în relație cu APAR. Aceste persoane respecta caracterul confidențial al acestor 
informații prelucreaza datele în conformitate cu cerințele legale. 

 

PRINCIPII DE BAZĂ 
 

Principii pentru prelucrarea datelor personale  

® Corectitudinea și legalitatea 
La prelucrarea datelor cu caracter personal, drepturile individuale ale persoanelor vizate vor fi 
protejate. Datele personale vor fi colectate și prelucrate în mod legal și corect. 

 

® Restricție la un anumit scop 
Datele personale vor fi prelucrate numai în scopul definit înainte de colectarea datelor si 
comunicat persoanei vizate.  

 

® Transparență 
Persoana vizată va fi informată cu privire la modul în care sunt tratate datele sale. Datele cu 
caracter personal vor fi colectate direct de la persoana în cauză. Atunci când datele sunt colectate, 
persoana vizată își va da acordul în prealabil și va fi informată despre: 

• Identitatea companiei care colectează datele;  
• Scopul prelucrării datelor; 
• Drepturile pe care Legea nr. 677/2001 și Regulamentul UE 2016/679 le conferă 

persoanelor vizate. 
 

® Reducerea datelor și minimizarea datelor 
Înainte de a procesa date personale, va fi analizată necesitatea datelor cu caracter personal care 
vor fi colectate. Vor fi colectate strict datele cu caracter personal necesare pentru buna 
desfășurare a prezentului proiect. 

Datele personale nu vor fi colectate în avans și stocate în scopuri potențial viitoare, decat cu 
acordul persoanei vizate. 

 

® Ștergerea 
Datele personale care nu mai sunt necesare după expirarea procesului legal vor fi șterse. Pot exista 
situații în care interesele legale obligă la păstrarea acestor date pe termene predefinite. În acest 
caz, datele trebuie să rămână în dosare până la expirarea obligațiilor legale. 
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® Exactitatea si actualitatea datelor 
Datele personale colectate trebuie să fie corecte, complete și, dacă este necesar, să fie actualizate. 
Trebuie luate măsuri permanent pentru a ne asigura că datele inexacte sau incomplete sunt șterse, 
corectate, suplimentate sau actualizate. 

 

® Confidențialitatea și securitatea datelor 
In cadrul APAR SRL datele personale sunt considerate informații confidențiale și sunt protejate prin 
măsuri organizatorice și tehnice adecvate pentru a preveni accesul neautorizat, prelucrarea sau 
distribuirea ilegală, precum și pierderea accidentală, modificarea sau distrugerea lor. 

 

FIABILITATEA PROCESĂRII DATELOR 
În vederea participarii la evenimentele desfasurate in cadrul proiectului (conferinte, reuniuni, 
sesiuni instruire, inregistrare) persoanele își vor da acordul pentru funizarea datelor cu caracter 
personal care atestă eligibilitatea participării la activitățile prezenului proiect. Participantii își vor 
da acordul, în mod expres și neechivoc că datele cu caracter personal vor fi stocate și prelucrate 
de către APAR. 

APAR va păstra confidențialitatea acestor date, cu excepția informațiilor solicitate de autoritățile 
legale competente. 

 

Consimțământul pentru prelucrarea datelor 

Datele pot fi procesate conform consimțământului persoanei vizate. Înainte de a-și da 
consimțământul, persoana vizată va fi informată în conformitate cu privire la modul în care vor fi 
prelucrate datele cu caracter personal.  

Formularul prin intermediul căruia își vor da consințământul în acest sens este anexat prezentei 
metodologii. 

 

APAR va prelucra datele personale cu următoarele scopuri:  

® furnizarea de servicii în cadrul evenimentelor și cursurilor de formare profesională 
organizate de APAR, la care persoanele vizate vor participa;  

® publicitatea proiectului.  
 

Persoanele vizate sunt:  

® participanții la evenimentele, sesiuni de instruire organizate de APAR  și a altor activități 
din cadrul proiectului;  
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® persoane de contact desemnate de către participanți. 
  

Datele personale prelucrate pot fi dezvăluite următorilor destinatari: 

® persoanei vizate;  
® reprezentanților legali ai persoanei vizate;  
® operatorilor de date;  
® partenerilor contractuali ai APAR;  
® autorităților publice. 

 

Vor fi prelucrate datele cu caracter personal prezente în unul sau mai multe documente, după cum 
urmează: 

• nume, prenume,  
• semnatura,  
• adresa e-mail,  
• numar telefon,  
• funcția si organizatia in cadrul careia detine functia,  
• fotografia și/sau înregistrări audio-video care cuprind imaginea și/sau vocea 

participantului.  

DREPTURI ALE PERSOANELOR VIZATE 
Fiecare persoană vizată are drepturile de mai jos iar afirmarea lor trebuie să fie tratată imediat de 
către responsabilul cu protecția datelor personale și nu poate constitui un dezavantaj pentru 
persoana vizată. 

 

® Persoana vizată poate solicita informații cu privire la ce date cu caracter personal care o 
privesc au fost stocate și în ce scop; 

® Dacă datele cu caracter personal sunt incorecte sau incomplete, persoana vizată poate 
solicita corectarea acestora sau completarea lor; 

® Persoana vizată poate obiecta privind prelucrarea datelor sale în scopuri de publicitate sau 
de cercetare de piață sau de opinie. Datele vor fi blocate pentru aceste tipuri de utilizare; 

® Persoana vizată poate solicita ștergerea datelor sale dacă prelucrarea acestor date nu are 
un temei juridic sau dacă temeiul juridic a încetat să se aplice. Același lucru este valabil și 
în cazul în care scopul prelucrării datelor a expirat sau a încetat să mai fie aplicabil din alte 
motive. Se va acorda atenție perioadelor de păstrare. 
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CONFIDENȚIALITATEA PROCESĂRII 
Datele personale sunt considerate confidențiale. Orice colectare, prelucrare sau utilizare 
neautorizată a acestor date de către experții implicați este interzisă. Orice procesare de date 
efectuată de un expert care nu a fost autorizat să o îndeplinească, ca parte a îndatoririlor sale 
legitime, este neautorizată.  

Se aplică principiul "necesitații de a cunoaște – need to know". Experții pot avea acces la date 
personale numai după cum este adecvat pentru tipul și scopul responsabilităților. Acest lucru 
necesită o defalcare atentă și separarea, precum și punerea în aplicare a rolurilor și 
responsabilităților. Utilizarea datelor cu caracter personal în scopuri private sau comerciale, 
dezvăluiea acestora către persoanelor neautorizate sau punerea la dispoziție în orice alt mod este 
interzisă.  

 

SECURITATEA PRELUCRĂRII 
Datele personale vor fi protejate împotriva accesului neautorizat și a prelucrării sau dezvăluirii 
ilegale, precum și a pierderii, modificării sau distrugerii accidentale. Acest lucru se aplică indiferent 
dacă datele sunt prelucrate electronic sau pe suport de hârtie. Înainte de introducerea noilor 
metode de prelucrare a datelor, în special a noilor sisteme informatice, vor fi definite și 
implementate măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal.  

 

INCIDENTE DE PROTECȚIE A DATELOR 
Toți experții trebuie să informeze imediat Managerul de proiect cu privire la cazurile de încălcare 
a prezentei Proceduri de protecție a datelor sau altor reglementări privind protecția datelor cu 
caracter personal (incidente de protecție a datelor), precum: 

® Transmiterea necorespunzătoare a datelor cu caracter personal către terțe părți; 
® Accesul neadecvat al terților la datele cu caracter personal sau; 
® Pierderea datelor cu caracter personal. 
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ANEXE 
 

ANEXA 1 

CONSIMȚĂMÂNT 
PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
 
 
Subsemnatul/subsemnata <prenume, nume>, posesor al CI/BI, seria ........... , nr……......... , eliberat de 
..........................…. , în calitate de ............. al <denumire organizație>, în cadrul proiectului „Dialog 
pentru Consens”, cod SIPOCA 1086/cod MySMIS 151443, declar prin prezenta că sunt de acord ca 
Ministerul, Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației (MDLPA) să fie autorizat prin compartimentele 
de specialitate ale AM POCA să proceseze datele mele personale, colectate în cadrul activităților de 
instruire realizate prin POCA, în baza Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), precum și 
prelucrarea, stocarea/arhivarea datelor conform normelor legale incidente.  
 
De asemenea, prin prezenta sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul mai sus 
menționat, cu furnizarea datelor personale, precum și cu accesarea și prelucrarea acestora în bazele de 
date publice cu scopul implementării contractului de finanțare încheiat în cadrul proiectului „Dialog 
pentru Consens”, cod SIPOCA 1086/cod MySMIS 151443. 
 
Declar că am luat la cunoștință de drepturile mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016, inclusiv 
despre drepturile pe care subiecții datelor cu caracter personal le dețin, dreptul la acces la date, dreptul 
la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricționare, dreptul la portabilitatea datelor, 
dreptul la opoziție, dreptul la rectificare în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 
 
Modalitatea prin care solicit să fiu contactat în scopul furnizării de informații este adresa de email 
…………………. . 
 
Declar că am înțeles această declarație de consimțământ, că sunt de acord cu procesarea datelor mele 
personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ.  
 
 
Nume și prenume (litere mari de tipar) ……………………  
 
Data: …………………..  
 
Semnătura ………………. 

 
 

Notă: 
În conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul (UE) nr. 1304/2013, autorităţile de management ale programelor 
operaţionale raportează informaţii referitoare la participanţii la activităţile aferente proiectelor finanţate din Fondul social 
european. Raportarea acestor informații în legătură cu participanții și entitățile finanțate din POCA se face în baza unor indicatori 
comuni de realizare și de rezultat incluși în Anexa I a regulamentului sus-menționat. 
Datele colectate sunt utilizate pentru a informa Comisia Europeană (CE) privind participanții la instruiri și caracteristicile lor 
agregate (indicatorii comuni menționați în paragraful anterior), pentru a stabili eligibilitatea grupului țintă în procesul de verificare 
a cheltuielilor solicitate la rambursare de beneficiarii programului, pentru a  informa și a permite organismelor implicate în 
managementul și controlul programului verificarea cheltuielilor și a informațiilor raportate către CE, și contractorilor externi în 
procesul de evaluare a POCA și de identificare a efectelor programului asupra persoanelor și instituțiilor vizate. 
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Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020  
Axa Prioritara: Administratie publica si sistem judiciar eficiente   
Componenta 1: CP14/2021 pentru regiunea mai dezvoltata Consolidarea capacitaþii ONG-urilor si partenerilor  sociali de  
                            a se implica în formularea si promovarea dezvoltarii la nivel local 
Titlul proiectului:  Dialog pentru Consens     

  
Cod proiect SIPOCA/MySMIS: 1086/151443       
Beneficiar: ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA ALIMENTULUI ROMANESC - APAR   

 

  

FORMULAR DE CONSIMȚĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE  
 

Stimate participant, 

Întrucât respectarea confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă o prioritate si o obligatie 
legala pentru Asociația pentru Promovarea Alimentului Românesc (denumită în continuare „APAR” sau „asociația”) 
cu sediul în Str. I.C. Brătianu nr. 97A, Mogoșoaia, județul Ilfov, România, telefon +4021.351.26.03, e-mail: 
office@apar.ro, CUI 30013444, asociație  în calitate de operator în relația cu persoanele vizate, 

- Intrucât Asociația derulează și implementează Proiectul Dialog pentru Consens cod SIPOCA/MYSMIS 1086 / 
151443 (denumit în continuare „Proiectul”), în calitate de beneficiar, 

- În vederea îndeplinirii obligațiilor si obiectivelor asociatiei, in legatura cu Proiectul,  
 vă invităm să vă exprimați opțiunea pentru utilizarea si prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, 
colectate in perioada xxxxxxxxxxx, in cadrul/pe durata evenimentului „xxxxxxxx” (desfasurat in xxxxxxxxx), sau 
furnizate de dumneavoastra fie verbal sau scriptic, fie on-line (prin accesarea si completarea chestionarului  on line 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx)  si anume:  

- nume, prenume,  
- semnatura,  
- adresa e-mail,  
- numar telefon,  
- funcția si organizatia reprezentata,  
- nivel studii 
- apartenenta la grupuri vulnerabile 
- CNP 
- Data nasterii 
- Gen  
- Copie act identitate  
- adresa domiciliu/domiciliu de resedinta/corespondenta 
- fotografia și/sau înregistrări audio-video care cuprind imaginea și/sau vocea dumneavoastră.  
in scopurile descrise mai jos. 

 

Acordul dumneavoastra pentru utilizarea datelor personale precizate mai sus, inclusiv a datelor constând în 
reproducerea, utilizarea reproducerii, comunicarea publică, difuzarea sau utilizarea ori reutilizarea imaginii și/sau a 
vocii ori a materialelor înfățisând persoana, pe orice tip de suport, este furnizat cu titlu gratuit, fără ca persoana vizată 
să aibă, in prezent sau in viitor, vreo pretenție pecuniară față de aceste activități/prelucrari / utilizari privind/in 
legatura cu datele personale precizate mai sus.  

Utilizarea si prelucrarea datelor dumneavoastra mai sus mentionate se vor realiza în cadrul activitatilor de 
dezvoltare/derulare a Proiectului (si anume: raportari, analize, sinteze, studii), a evenimentelor/intalnirilor publice si 
interne organizate de APAR si in cadrul activitatilor de comunicare cu angajatii si colaboratorii asociatiei, cu 
ministere/autoritati/insitutii relevante pentru derularea Proiectului, dar si prin intermediul canalelor și mijloacelor 
media externe. Astfel, datele personale de mai sus, inclusiv fotografiile și/sau înregistrările audio-video la care 
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participati si care cuprind imaginea și/sau vocea dumneavoastră pot fi difuzate/incarcate pe on-line, pe platforme 
/site-uri ale asociatiei, pe canale si materiale de comunicare interna (www.apar-romania.ro, google drive, google 
photos, hard disk-uri externe, telefoane sau afisate pe paginile asociatiei deschise pe retelele de socializare  (Facebook, 
Linkedin), pentru a ilustra activitatea asociatiei sau/si activitatile/etapele Proiectului sau evenimentul la care ati 
participat si pe durata ori in considerarea caruia au fost colectate datele personale precizate mai sus.  

De asemenea, fotografia, numele, prenumele si functia dumneavoastra si implicit organizatia/entitatea in cadrul 
careia detineti functia respectiva, sunt date ce pot fi publicate in materialele si prezentarile interne necesare 
dezvoltarii/derularii si implementarii Proiectului, care insa nu au scop de promovare comerciala a asociatiei ori a 
drepturilor de proprietate intelectuala asociate APAR,  ci sunt  materiale destinate exclusiv atingerii scopului 
Poriectului si derularii activitatilor necesare si relevante acestui scop. 

Toate materialele și creațiile realizate/ comunicate/ difuzate/ utilizate conform celor menționate anterior sunt in 
proprietatea exclusiva a asociatiei, iar persoana vizata nu are dreptul de a comercializa, vinde, difuza, transmite sau 
utiliza aceste materiale si creatii, indiferent daca sunt in asociere sau fara asociere: cu logo/ firma/ marcile APAR  ori 
cu cele asociate Proiectului.  

Informațiile referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal sunt disponibile în cadrul notei de 
informare care este făcută disponibilă la sediul asociatiei. 

□  DA, SUNT DE ACORD ca fotografiile și/sau înregistrările video/audio conținând 
numele, prenumele, funcția, imaginea si/sau vocea mea, precum si datele 
personale precizate mai sus  sa fie prelucrate de către APAR, în modalitatea si in 
scopurile de mai sus. 

□  NU, NU SUNT DE ACORD. 

Prelucrarea datelor va fi efectuata in temeiul art. 6(1) litera”a” din Regulamentul UE 679/2016. 

Acest consimțământ este acordat de bunăvoie și poate fi oricând retras și fără a fi necesar să oferiți o justificare, prin 
transmiterea unei solicitări scrise în acest sens la următoarea adresa: Str. Chitila-Padure, nr. 18, cod 077135, 
Mogosoaia, Judetul Ilfov, în atenția d-lui Decebal Stefanita Padure,  ori la adresa de e-mail  office@apar.ro.  In 
exercitarea drepturilor dvs. decurgand din prezentul acord  si din Regulamentul 679/2016, puteti oricand sa va adresati 
Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter personal – Bucuresti-Romania (detalii pe 
www.dataprotection.ro ).  

Acest consimtamant este valabil pana la momentul retragerii sale de catre dumneavoastra, dar nu mai mult de 10 
ani de la data emiterii. Exercitarea dreptului de retragere a consimtamantului nu afecteaza legalitatea prelucrarii 
efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia. 

Dacă nu vă indicați opțiunea bifând/selectand/marcand una dintre căsuțele de mai sus, se va considera că nu ați 
consimțit la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal in scopurile indicate mai sus. În cazul în care nu doriți să vă 
exprimați acordul în acest scop, sau utilizați opțiunea de retragere a consimțământului, datele dvs. cu caracter 
personal indicate mai sus nu vor mai fi utilizate în acest scop.  

Am luat la cunoştinţă faptul că în conformitate cu prevederile Regulamentului UE 2016/679, pentru toate datele 
personale furnizate de mine si prelucrate de “APAR”, am drept de  acces, de rectificare si stergere, de opoziţie şi de 
intervenţie asupra datelor , dreptul la portabilitatea datelor şi pot să-mi exercit aceste drepturi adresându-mă APAR, 
prin transmiterea unei solicitari in acest sens, prin e-mail la office@apar.ro . 

Prezentul acord este semnat intr-un singur exemplar in original, pentru APAR, un duplicat fiind predat electronic 
sau in fotocopie semnatarului.  

 

Dată: .......................... 

Nume, prenume: ...................................................................... 

Semnătură:............................................................................... 


