
 
 

 
 

ID 135712 

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară 6: “Educație și competențe” 
Prioritatea de investiții: 10.i 
Obiective specifice: 6.4, 6.6  
Titlu proiect: “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (II)” 
Cod SMIS 2014+: 135712 
Beneficiar: Inspectoratul Școlar Județean Dolj (lider de parteneriat) 
Partener: Casa Corpului Didactic Dolj 

 
Anexa 2 la Anunțul de selecție nr. 2 din 22.12.2021 

 
 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT PRIVIND 
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
 

 Subsemnatul/ subsemnata _____________________________________________________________ , 
cu domiciliul în localitatea ______________________________________________________________________, 
strada _________________________________________________, nr. _______________, bl. _______, sc. ________, 
ap. _______, judeţul ________________________, posesor al BI/CI seria ______, nr. ___________________, 
eliberat de ________________________________ la data de _______________________, în calitate de 
participant(ă) la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției de expert în cadrul 
proiectului “Acces la programe de educație și formare profesională pentru tinerii și 
adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu școala (II)”, Cod SMIS 2014+: 
135712, declar prin prezenta că sunt de acord cu utilizarea şi prelucrarea datelor mele 
cu caracter personal de către Inspectoratul Școlar Județean Dolj (ISJ Dolj), în calitate de 
beneficiar (lider de parteneriat). 

Mi s-a adus la cunoştinţă faptul că refuzul meu de a furniza datele cu caracter personal 
necesare, solicitate de către ISJ Dolj, lider de parteneriat, determină imposibilitatea 
stabilirii raporturilor juridice specifice proiectului “Acces la programe de educație și 
formare profesională pentru tinerii și adulții din județul Dolj care au părăsit timpuriu 
școala (II)”, ceea ce nu se poate imputa entității mai sus menţionată. 

Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări 
(schimbare domiciliu, stare civilă, adresă de e-mail, etc.) mă oblig să informez în scris ISJ 
Dolj, dacă este cazul. 

Sunt informat de către ISJ Dolj că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate 
cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 
Consiliului, din data de 27 aprilie 2016, din punct de vedere al protecției persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și referitor la libera 
circulație a acestor date, precum și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecția datelor). 
 

Data completării, Semnătura, 
 
___________________ 
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