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Anexa 3 
DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND  

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

POCU/993/6/13/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în 
logica STEAM + Health” 

 
Subsemnatul/a ______________________________________(nume și prenume), posesor/oare 
al/a CI seria ________, nr_____ eliberat de _______________________, CNP 
__________________________ în calitate de grup țintă al proiectului cu titlul POCU/153310 
„Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica STEAM + Health” 
declar prin prezenta că sunt de acord ca datele mele personale să se proceseze în baza 
Regulamentului UE 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, 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 
POCU/153310 „Dezvoltarea competențelor de cercetare avansată şi aplicată în logica 
STEAM + Health”. 
 
Declar că am înțeles această declarație de consimțământ și că sunt de acord cu procesarea 
datelor mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de 
consimțământ.  
 
Declar că sunt de accord cu utilizarea și prelucrarea datelor personale de către Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și organizațiile partenere în cadrul proiectului, pentru 
desfășurarea activităților aferente acestuia, în calitate de operatori de date cu caracter 
personal în scopul învățământului superior, inclusiv a datelor cu funcție de identificare, 
biometrice, referitoare la starea de sănătate, originea etnică și confesiunea religioasă. 
 
Nume, Prenume ________________________ 
Semnătura ____________________________ 
Data _________________________________ 
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