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formarea continuă a personalului didactic (UniEthic) 
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ANEXA 3 

 

ACORD DE UTILIZARE A DATELOR PERSONALE 
 

Subsemnatul/a (numele și prenumele) __________________________________________ 

CNP ______________________, telefon ________________, email _____________________, 

ca beneficiar/ă al proiectului << Etică și deontologie universitară la UAIC – integritate în 

activitatea academică prin formarea continuă a personalului didactic (UniEthic)>>, cod 

proiect CNFIS-FDI-2022-0543, declar pe propria răspundere că am luat la cunoștință 

dispozițiile Regulamentului 679/2016 privind protecția persoanelor fizice cu referire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și declar că sunt 

de acord ca informațiile personale furnizate cu ocazia procesului de selecție a grupului țintă 

să fie stocate, prelucrate, utilizate și publicate de către persoanele responsabile de 

implementarea proiectului. 

 

Confirm faptul că Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași m-a informat cu privire la 

scopul colectării, utilizării și prelucrării datelor mele cu caracter personal, inclusiv în ceea 

ce privește condițiile în care îmi pot exercita următoarele drepturi prevăzute de 

Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor - GDPR), 

direct aplicabil în România: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, 

dreptul la ștergere, dreptul de a restricționa procesarea, dreptul la portabilitatea datelor, 

dreptul la obiecții, precum și drepturile legate de luarea de decizii de automatizare și de 

profilare. 

 

În aceste condiții, sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal furnizate de 

mine către Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași în scopul precizat anterior și cu 

furnizarea lor către organismele finanțatoare, precum și autoritățile publice abilitate să 

verifice și să monitorizeze modul de derulare a proiectului. 

 

Declar, susțin și semnez, după ce am luat la cunoștiință, că sunt de acord cu întregul 

conținut și am completat personal informațiile din prezenta declarație. 

 

 

Data,             Semnătura,  

___/___/____ 

 

 


