FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020
Axa prioritară: 6 Educație și competențe
Obiectiv specific: 6.13 Creșterea numărului absolvenților de învățământ terțiar universitar și nonuniversitar care își găsesc un loc de
muncă urmare a accesului la activități de învățare/ cercetare/ inovare la un potențial loc de muncă, cu accent pe sectoa rele economice
cu potențial competitiv identificate conform SNC și domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI
Titlul proiectului: ”Competitivitate si inovare in afaceri”
Contract nr. POCU/829/6/13/142046

DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Subsemnatul/Subsemnata
,
posesor/posesoare al/a B.I./C.I. seria
nr.
_ si̧ CNP .
, în
calitate de participant/ă la programul de formare profesională a adultilor, autorizat pentru
ocupati̦a/calificarea _
, organizat în perioada
_
_ in cadrul proiectului, cu titlul ”Competitivitate si inovare in afaceri” de catre
Partener 1 CENTRUL PENTRU AFACERI SOLIDARE SRL, cunoscând prevederile art. 326 din Codul
penal privind falsul în declarati̧ i, declar pe propria ras̆ pundere că, pentru parcurgerea in
̂ sistem
online a pregătirii teoretice și practice, precum și pentru susținerea examenului de absolvire:
- am acces la internet

DA

NU

- dețin echipamentul necesar desfa surării în condiții optime a programului de formare (calculator
/ laptop /tabletă / telefon / cameră web, microfon)
DA
NU
Am fost informat/ă că datele cu caracter personal furnizate vor fi folosite doar in
̂ scopul
desfas̆ urării programului de formare profesională a adulților la care m-am înscris, asigurându-se
de cat̆ re CENTRUL PENTRU AFACERI SOLIDARE SRL securitatea si̦ confidenti̦ alitatea lor și vor fi
dezvăluite numai în condiții stricte impuse de GDPR, instituțiilor abilitate sau celor implicate in
̂ obti̦
nerea certificatelor
de calificare/absolvire, în conformitate cu prevederile legislati̦ ei naționale i domeniul formarii
profesionale a adulților și a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European și al
Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privesț e prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulati̦e a acestor date.
Data
_

Semnătura
_

