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Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 
 

                                        Parteneri:      

 

NOTĂ DE INFORMARE  ȘI DECLARAȚIE CONFORM LEGII NR. 677/2001 
 
 
Fundația Roma Education Fund Romania (REF Romania) operator de date cu caracter personal 
înregistrat în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal sub nr. 18414 prelucrează 
datele dumneavoastră cu caracter personal: nume, prenume, numele și prenumele membrilor de familie, 
adresă, sex, data și locul nașterii, semnătura, telefon/fax, e-mail, profesie, loc de muncă, formare 
profesională, situație familiala, situație economică și financiară, obișnuințe/preferințe/comportament, 
imagine, date privind situația școlară, date privind starea de sănătate, originea etnică, CNP și seria și număr 
act de identitate, prin mijloace mixte în scopul beneficierii de serviciile oferite de REF Romania. 
 
Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare acordării serviciilor furnizate de operator in 
conformitate cu proiectele de ființare pe care le implementează. Refuzul dvs. determină imposibilitatea 
acordării serviciilor.  
 
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor 
destinatari: parteneri contractuali, împuterniciți, instituții de învățământ și educație și autorități și instituții 
publice în condițiile legii. Datele pot fi transferate în Ungaria către organizația Roma Education Fund în 
scopul prelucrării acestora în scopuri statistice și de cercetare. 
 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție, de opoziție asupra datelor și de 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor 
personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți 
adresa cu o cerere scrisă, datată se semnată pe adresa operatorului sau la adresa de e-mail office-
romania@romaeducationfund.org . 
 
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției și ANPSDCP.  
 
 

 

Subsemnatul …………………………………………………………..………… prin prezenta declar, în mod liber, 

informat și în cunoștință de cauză ca sunt / nu sunt de acord ca datele mele cu caracter personal generale 

și speciale să fie prelucrate de operatorul REF Romania în scopul mai sus menționat și în condițiile acestei 

informări. 

 

 

Data            Semnătura 
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