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Anexa 3 
DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 

Subsemnatul/subsemnata _______________________________________, domiciliat(ă) în 
_____________________________________, având CNP _________________________, în calitate 
de participant în proiectul ”SMART Student for Future! Program complex de practică pentru studenții 
de la Facultatea de Istorie și Filosofie, Litere, Psihologie și Științele Educației, în vederea inserției pe 
piața muncii”, contract POCU/626/6/13/130584 implementat de Universitatea Babeş-Bolyai, consimt 
în mod expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate prin orice mijloace, 
chiar și prin transmiterea legală către terți, în conformitate cu legislaţia europeană în vigoare - 
Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE, de către instituția publică de învățământ superior 
şi de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări sau să exercite control asupra activității 
acesteia. 

Consimțământul exprimat liber și neechivoc acoperă prelucrările legitime de date operate de 
Universitatea Babeş-Bolyai în perioada deținerii calității de membru al grupului țintă în perioada 
implementării proiectului mai sus menționat, precum și în perioada de sustenabilitate. De asemenea, 
consimțământul exprimat acoperă inclusiv prelucrările legitime de date operate de Universitatea 
Babeş-Bolyai ulterior finalizării activităților proiectului, în cazul în care acestea sunt impuse de 
prevederi legale, se realizează în interes public sau sunt destinate pentru activitățile normate ale 
autorităților și instituțiilor publice. 

Înțeleg în totalitate și consimt asupra faptului că prelucrările de date operate de Universitatea 
Babeş-Bolyai se realizează în toate scopurile prevăzute de Legea nr. 1/2011 sau de legislația 
subsecventă acesteia, precum și în scopurile care derivă din misiunea instituției de învățământ superior 
sau sunt în strânsă legătură cu această misiune. De asemenea, înțeleg că pot exercita oricând și 
nerestricționat drepturile ce decurg din aplicarea articolelor 15-22 ale Regulamentului 2016/679/UE, 
asumând totodată eventualele urmări ale exercitării precizate.  

Prezenta declarație acoperă prelucrarea oricăror date cu caracter personal, inclusiv acelea cu 
funcție de identificare, biometrice și cele referitoare la situația școlară. Prezenta declarație acoperă de 
asemenea, pentru situațiile caracterizate de beneficiul direct al declarantului, prelucrările referitoare la 
starea de sănătate, originea etnică și confesiunea religioasă. 

 
Nume şi prenume: _____________________ 
Dată: ______________ 
Semnătură: _______________ 


