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DECLARAŢIE DE CONFIDENȚIALITATE  

 
Subsemnatul(a) ...........................………..............………………........……...……, 

CNP .........……………...……………….., C.I. seria ……, nr. ……...……….., eliberat la data de 

…….......……….. de ................................………………….., student(ă) al(a)     Facultăţii 

de Contabilitate și Informatică de Gestiune /    Facultății de Finanțe, Asigurări, Bănci și 

Burse de Valori, din cadrul Academiei de Studii Economice din Bucureşti, în anul II, 

candidat în cadrul proiectului POCU/626/6/13/131881 cu titlul „Dezvoltarea și 

consolidarea competențelor studenților prin stagii de practică în contabilitate și 

finanțe”, proiect finanţat în perioada 22 septembrie 2020 – 21 septembrie 2022 din Fondul 

Social European (FSE), Programul Operaţional Capital Uman (POCU), prin prezenta declar 

că îmi dau consimţământul expres, conform dispoziţiilor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 

AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI UNIUNII EUROPENE din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, 

transpusă prin Legea nr. 190/2018 (măsuri de punere în aplicare a Regulamentului UE 

2016/679), ca datele mele cu caracter personal puse la dispoziţia universităţii să fie 

prelucrate de Academia de Studii Economice din Bucureşti în calitate de Beneficiar al 

proiectului. 

În acelaşi timp, îmi exprim consimţământul ca aceste date să fie utilizate, 

prelucrate şi transferate în ţări din Uniunea Europeană de către Academia de Studii 

Economice din Bucureşti în baza dispoziţiilor legale cuprinse în Legea nr. 190/2018 (măsuri 

de punere în aplicare a Regulamentului UE 2016/679). 

Iau act de faptul că, în baza dispoziţiilor Legii nr. 190/2018 (măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului UE 2016/679), am dreptul de acces, intervenţie şi opoziţie 

asupra acestor date personale, formulând o cerere scrisă datată şi semnată.  

 

Data:         

Semnătura, 


