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Politica de confidențialitate a proiectului SOFT 
 
 
 
SOFT (POCU/860/3/12/142579) este un proiect implementat  în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020. Este implementat de un partneriat format din de ONG și companii din România. Proiectul este coordonat 
de către Camera de Comerț și Industrie Maramures, cu sediul în 4302323 Baia Mare, Bd. Unirii 16, judetul Maramures, Romania (în continuare „noi” sau „CCIMM”). Ceilalți parteneri sunt Centrul de Excelenţă pentru Resurse 
Comunitare SRL, HOLISUN S.R.L. și ASOCIAŢIA ÎNTREPRINZĂTORILOR MARAMUREŞ (denumite în continuare „noi”). 
Obiectivul general al proiectului este cel de creștere a accesului și participării la formare profesională în domeniul alfabetizarii digitale si tehnologiei informației si comunicațiilor a persoanelor angajate pe piața muncii prin 
formare și activități inovatoare ce favorizează creșterea nivelului de calificare în aceste domenii și sporirea capacității de inserție profesionala și a adaptabilității acestora la dinamica sectoarelor economice cu potențial competitiv 
identificate conform SNC și in domeniile de specializare inteligentă conform SNCDI.  
 
* Ce date colectăm și cum colectăm datele dvs.? Colectăm informații personale de identificare (nume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, organizație etc.). Ne furnizați direct toate datele pe care le colectăm. 
Colectăm și procesăm în mod obligatoriu date atunci când participați la un eveniment/activitate a proiectului SOFT. În contextul evenimentelor/activităților noastre, vă înregistrați ca participant (pe un formular de înregistrare 
și/sau o listă de prezență). De asemenea, putem realiza înregistrări video și/sau audio și fotografii ale participanților pentru a le utiliza în raportare și/sau în comunicare. De asemenea, în mod optional ne puteți da 
consimțământul dvs. voluntar și explicit pentru înscrierea la e-mailurile noastre (buletine informative, e-mailuri, promovare a proiectelor, actualizări și evaluări legate de evenimente etc.). 
 
* În ce scop prelucrăm datele dvs?  

Prelucrarea datelor dumneavoastră în scopuri de raportare este obligatorie. Dacă nu sunteți de acord cu acesta, nu puteți participa la niciuna dintre activitățile proiectului SOFT. 
Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru comunicare este opțională. Dacă nu sunteți de acord, puteți participa în continuare la oricare dintre activitățile proiectului SOFT. 

 
* Pe ce bază legală prelucrăm datele dvs. cu caracter personal? Prelucrarea este obligatorie pentru implementarea proiectului SOFT, în conformitate cu prevederile Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, ale 
contractului de finanțare, ale acordului de parteneriat, precum și în conformitate cu prevederile reglementărilor și obligațiilor specifice care ne sunt impuse nouă ca o condiție a implementării de proiecte din fonduri publice 
comunitare și guvernamentale. Prelucrarea care nu este acoperită de bazele legale de mai sus se bazează exclusiv pe consimțământul persoanei vizate. Colectăm datele dumneavoastră astfel încât să putem: 
- în mod obligatoriu: să raportăm activitățile noastre din proiect către finanțator. 
- în mod opțional: să vă trimitem corespondență și informații (buletine, e-mailuri, informări, comunicări, solicitări de evaluare, invitații etc. în legătură cu proiectul SOFT sau cu teme și subiecte legate de tematica proiectului). 
 
* Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal? În conformitate cu prevederile contractului de finanțare, avem obligația de a păstra toate documentele în legătură cu utilizarea finanțării (implicit și datele 
dumneavoastră cu caracter personal) pe o perioada de 3 (trei) ani începând cu data de 31 decembrie de după data depunerii conturilor în care sunt incluse cheltuielile aferente operațiunii respective și de a pune la dispoziția 
AMPOCU/OIPOCU delegat, Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curții Europene de Conturi, precum și oricărui organism abilitat să efectueze verificări 
asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile. Estimăm că va trebui să vă păstrăm datele dvs. furnizate în mod obligatoriu până cel puțin în 2028. 
 
* Cine are acces la datele dvs personale și cui sunt dezvăluite? Datele dvs. personale colectate (în mod obligatoriu) pot fi transferate (pentru implementarea și raportarea activităților proiectului) între partenerii de proiect 
(menționați mai sus). De asemenea, vor fi transferat (pentru raportare și verificare) autorităților programului (atât naționale, cât și internaționale) și organismelor însărcinate cu sarcini de monitorizare sau inspecție conform 
legislației Uniunii Europene. Pentru mai multe informații despre autoritățile programului și alte organisme, vă rugăm să vizitați pagina programului POCU la următoarea adresă: https://mfe.gov.ro/programe/autoritati-de-
management/am-pocu/. Datele cu caracter personal furnizate exclusiv în mod obligatoriu nu pot fi niciodată utilizate în scopuri de marketing. 
 
* Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră personale și cum le puteți exercita? Aveți următoarele drepturile de protecție a datelor: dreptul de acces; dreptul la rectificare; dreptul la ștergere; 
dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție și dreptul la portabilitatea datelor. Unele dintre aceste drepturi pot fi exercitate doar în anumite condiții (în special datele furnizate, colectate și prelucrate ca fiind 
obligatorii). În situația primirii unei ceceri din partea dvs. avem la dispoziție o lună pentru a vă răspunde. Dacă doriți să vă exercitați oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să ne trimiteți un e-mail la: cci_mm[at]ccimm.ro sau 
să ne contactați la sediul nostru : 4302323 Baia Mare, Bd. Unirii 16, Maramures, România. 
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