
   

Proiect co-finanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritară: 6.Educație și competențe 
Obiectiv specific: Creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și ucenicilor din învățământul 
secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu potențial competitiv identificate conform Strategiei 
Naționale pentru Competitivitate (SNC) și din domeniile de specializare inteligentă conform Strategiei Naționale de Cercetare, 
Dezvoltare și Inovare (SNCDI) 
Titlul proiectului: Stagii de practică și orientare profesională în domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Nord-Vest  
Beneficiar: NORD CONFOREST SA 
Cod MySmis: 131128  

 

NORD CONFOREST S.A. 
Sediu social: str. Someșului Rece, nr. 1177/H 

com. Gilău,  jud.Cluj 
C.I.F.: RO201900, ORC J12/1534/1991 

Cap. Soc. 1.748.070 RON 

 

Contact:  

www.nordconforest.ro 

 e-mail: ncf@nordconforest.ro 

tel: 0724.544.995; 0732.331.023 

 

 

 

ANEXA 2- ACORD DE UTILIZARE A DATELOR PERSONALE 

 

 

Începând cu data de 25.05.2018, a intrat în vigoare Regulamentul (UE) nr. 2016/679 din data de 

27.04.2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date (prescurtat GDPR), care reglementează folosirea 

datelor cu caracter personal pentru persoanele fizice. 

Nord Conforest SA are obligația de a procesa în conditii de siguranță, și numai pentru scopurile 

specificate explicit către dumneavoastră, datele personale pe care le furnizați despre dumneavoastră, 

respectiv despre un membru al familiei dumneavoastră sau o persoană pentru care aveți drept de 

reprezentare.  

Scopul colectării datelor este implementarea proiectului „Stagii de practică și orientare 

profesională în domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Nord-Vest”, finanțat prin  Programul 

Operațional Capital Uman. Prin intermediul acestui proiect vor fi procesate următoarele:  

- datele personale: nume, prenume, prenumele părinților, data de naștere, cod numeric 

personal, serie și număr act de identitate, adresa, nivelul studiilor, statutul pe piața muncii, categoria 

de vârstă, date de contact (e-mail/telefon), genul, copii după actele de identitate/studii. 

Datele personale procesate vor fi folosite pentru: 

a. Înscrierea în grupul țintă al proiectului; 

b. Validarea înscrierilor; 

c. Încheierea contractelor stagii de practică; 

d. Generarea rapoartelor/raportărilor pentru autoritatea contractantă din cadrul proiectului; 

e. Informarea cu privire la stadiul înscrierii; 

f. Transmiterea către instituțiile și autoritățile publice naționale și Comisia Europeană implicate în 

monitorizarea proiectului în cauză; 

http://www.nordconforest.ro/
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Datele dumneavoastră sunt confidențiale și pot fi transmise pentru folosire către terțe entități 

în scopuri legale sau contractuale, cum ar fi: instituțiile și autoritățile publice naționale și Comisia 

Europeană implicate în monitorizarea proiectului în cauză. Datele dumneavoastră ar putea fi transferate 

în exteriorul țării către Comisia Europeană conform legislației europene aplicabile. 

Conform Regulamentului (UE) nr. 2016/679, beneficiați de: dreptul la informare, dreptul de 

acces, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul 

la opoziție, dreptul de a vă adresa justiției. Aveți dreptul de a solicita oricând, în scris, retragerea 

acordului dat prin prezentul formular. Puteți să vă exercitați aceste drepturi oricând, prin poștă către 

destinatarul Nord Conforest SA – din localitatea Gilău, str. Someșului Rece, nr. 1177/H, județul Cluj, 

România, sau pe e-mail ncf@nordconforest.ro. Refuzul dumneavoastră de a completa, semna ți retrimite 

formularul de mai jos, care ne autorizează să folosim datele dvs. determină imposibilitatea de a beneficia 

pe viitor de resursele noastre. 

Pe lângă procesarea datelor personale în vederea participării directe la programul Nord Conforest 

SA, vă rugăm să completați spațiul alocat cu cuvântul DA pentru situațiile în care sunteți de acord să 

procesăm datele dumneavoastră de contact: 

[      ] adresa, adresa de e-mail, telefon pentru informarea privind proiectele similare; 

[      ] înscrierea în grupul țintă; 

[     ] primirea documentelor și/sau declarațiilor care conțin informații cu caracter personal, în 

vederea verificării și folosirii acestora ca livrabile în cadrul raportării necesare a fi realizată prin 

intermediul prezentului proiect; 

[     ] includerea în grupuri de discuții online (facebook/whatsapp, linkedin); 

[     ] realizarea de materiale video ți fotografii folosite ulterior pentru prezentarea activității 

noastre pe website-ul Nord Conforest SA (www.nordconforest.ro), pe pagina de facebook a firmei 

Nord Conforest SA (https://www.facebook.com/nordconforest/), pe pagina de facebook a 

proiectului; 

http://www.nordconforest.ro/
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[     ] transmiterea dosarului de înscriere în program la partenerii noștri în vederea realizării 

tuturor activităților din cadrul proiectului; 

[      ] încheierea contractelor de formare profesională, dacă este cazul; 

[       ] realizarea medierii în vederea încheierii unor contracte privind: angajarea/realizarea unor 

stagii de practica/realizarea unor stagii de ucenicie, dacă este cazul; 

[     ] înființarea de noi afaceri, dacă este cazul; 

[    ] informarea și promovarea proiectului „Stagii de practică și orientare profesională în 

domeniul construcțiilor pentru elevii din regiunea Nord-Vest” 

 Fără acordul dumneavoastră explicit, dat prin acest formular, nu vă mai putem contacta și nu 

vă mai putem trimite niciun fel de materiale.  

Retragerea ulterioara a acordului nu afectează legalitatea folosirii datelor personale efectuate 

în baza prezentului acord înainte de retragerea acestuia. Retragerea acordului trebuie făcuta în scris. 

 

Completați datele personale: 

Nume   .....................................................................................................................    

Prenume   ........................... ...................................................................................... 

Data nașterii   .................................  CNP .....................................................................  

Nr. telefon ................................................................................................................. 

Domiciliul:  Str.  .......................................................................................................... 

nr ...................... bl.....................sc. ................... ap. ...................... et. ...................... 

Localitate:   ................................................................ Cod  postal: ................................  

Județ: .................................... Tara:........................................................................... 

E-mail .......................................................................................................................    

 

 

 

Data: .........................    Semnătura....................... 

http://www.nordconforest.ro/
mailto:ncf@nordconforest.ro

