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FORMULAR GDPR 

 

Operatorii de date cu caracter personal sunt: FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE 

SOCIALĂ , București, sector 3, str. Eugeniu Carada, nr. 1, et.3, Telefon / Fax: 004 021 315 

34 15; 004 021 315 34 40, e-mail: office@frds.ro, Agenția Națională pentru Egalitatea de 

Șanse între Femei și Bărbați, București, Intrarea Camil Petrescu, nr. 5, Sector 1, Telefon: 

+4 021 313 0059, Fax: +4 021 367 2406, e-mail: secretariat@anes.gov.ro, în calitate de 

Promotor, Asociația Transcena, str. Cupolei nr. 5, bl. 2B sc. B. ap. 55, Sector 6 București, 

e-mail office@transcena.ro, în calitate de Partener. 

Toate aceste entităţi vor fi denumite în continuare ca: «noi», «operatorii/operatorul de date». 

 

Operatorii de date vor prelucra datele cu caracter personal în scopul derulării proiectului 

„VioGen – RO Just - acțiune strategică  în scopul implementării efective a 

standardelor Consiliului Europei privind drepturile omului” finanțat prin Granturile SEE 

în cadrul Programului Dezvoltare locală, administrat de Fondul Român de Dezvoltare Socială 

și implementat de Agenția Națională pentru Egalitatea de Șanse între Femei și Bărbați în 

calitate de promotor și Asociația Transcena, Asociația Centrul FILIA, Asociația GRADO și 

Asociația ANAIS în calitate de parteneri. 

Scopurile prelucrării sunt: derularea şi promovarea proiectului finanţat menționat anterior, 

monitorizarea îndeplinirii obiectivelor acestuia, implementarea, gestionarea şi monitorizarea 

contractului de finanţare nerambursabilă, raportarea rezultatelor și transmiterea 

documentelor justificative pentru realizarea obiectului contractului de finanțare 

nerambursabilă, realizarea de studii cantitative şi calitative în vederea evaluării efectelor şi 

impactului proiectului, efectuarea vizitelor pe teren, informare și promovare a rezultatelor 

proiectului și a Programului Dezvoltare Locală derulat de FRDS. 

Datele care pot fi prelucrate în cazurile în care au fost solicitate:   

I. Date cu caracter personal simple: nume, prenume, studii, loc de muncă, poziție, data și 

locul nașterii, cetățenia, starea civilă, sexul, vârsta, adresa de domiciliu, număr de telefon, 

adresa e-mail, date privind educația și studiile, profesia, numele și prenumele membrilor de 

familie ; 

II. Date cu caracter personal sensibile: CNP, serie și număr act de identitate, imaginea și 

vocea. 

Temeiul prelucrării este constituit din cererea de finanțare, contractul de finanțare și 

prevederile legale aplicabile. Astfel, pentru a facilita desfășurarea activităților aflate în 
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legătură cu cererea de finanțare, contractul de finanțare, și în vederea îndeplinirii obligațiilor 

legale, comunicăm aceste date către autorități publice, terți sau împuterniciți. 

d) Destinatari ai datelor cu caracter personal 

În fluxul de procesare și stocare, datele cu caracter personal ar putea fi transferate, după 

caz, următoarelor categorii de destinatari: 

• Furnizori, prestatori, terți sau împuterniciți implicați în mod direct sau indirect în procesele 

aferente scopurilor mai sus menționate (furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de 

consultanță etc.), 

• Operatori, titulari de drepturi, autorități publice abilitate de lege sau față de  care FRDS are 

obligația raportării,  în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de legislația națională 

și europeană,  

• Donatorul public, în scopul monitorizării și controlului privind Programele RO10 și 

Dezvoltare Locală. 

e) Transferul datelor în afara țării 

Datele dumneavoastră ar putea fi transferate în exteriorul țării către Oficiul Mecanismului 

Financiar, conform legislației aplicabile. 

f) Perioada stocării datelor 

Toate datele cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este necesar, 

luând în considerare durata contractuală până la îndeplinirea obligațiilor contractuale, 

respectiv a scopului, și (plus) termenele de sustenabilitate și păstrare prevăzute de 

dispozițiile legale în materie, și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile 

legitime (și drepturile legitime ale altor persoane). 

g) Drepturile persoanei vizate 

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt colectate de FRDS au 

următoarele drepturi, conform legislației în domeniu: 

• dreptul de acces; 

• dreptul la rectificarea datelor; 

• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat"); 

• dreptul la restricționarea prelucrării; 

• dreptul la portabilitatea datelor; 

• dreptul la opoziție; 

• drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; 
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• dreptul la retragerea consimțământului în cazul prelucrării în scop de informare sau 

promovare; 

• dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor 

cu caracter personal; 

• dreptul la o cale de atac judiciară; 

• dreptul de a fi notificat de către operator. 

Prin prezenta, declar că am fost informat de către FONDUL ROMÂN DE DEZVOLTARE 

SOCIALĂ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Lucrăm împreună pentru o Europă verde, competitivă și incluzivă.” 

Pentru informații suplimentare despre proiect, vă rugăm să accesați www.eeagrants.ro și 

www.frds.ro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.eeagrants.ro/
http://www.frds.ro,/
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