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DECLARAȚIE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Aso iația Grupul de A țiune Lo ală PROGRESSIO, cu sediul in comuna Zagon, nr. 128/A jud.
Covasna, telefon 0267 347 747 ole tează și prelu rează date u ara ter perso al î
o for itate u prevederile Regula e tului UE r. 9/
privi d prote ția persoa elor fizi e
î eea e privește prelu rarea datelor u ara ter perso al și li era ir ulație a a estor date.
Prin acest document, Aso iația Grupul de A țiu e Lo ală Progressio i for ează
persoa ele vizate ale ăror date su t ole tate u privire la odul î are su t utilizate a este
date și despre drepturile are li se uvi .
a) Date de contact
Aso iația Grupul de A țiu e Lo ală Progressio
Adresa: Zagon, nr. 128/A, jud. Covasna,
Punct de lucru: com. Ilieni, sat Ilieni, str. Kossuth Lajos, nr. 84, jud Covasna
Nu ăr de telefo : 0267 347 747
b) Date de onta t ale responsa ilului u prote ția datelor:
E-mail: asociatia.galprogressio@gmail.com
Adresa: Com. Ilieni, sat Ilieni, str. Kossuth Lajos, nr. 84, jud Covasna
Nu ăr de telefo : 0267 347 747
c) S opurile prelu rării datelor u ara ter personal
Aso iația Grupul de A țiu e Lo ală Progressio ole tează date u ara ter perso al, pe are le
poate prelu ra î s opuri pre u i ple e tarea teh i ă, i ple e tarea fi a iară plata și
o itorizare pe tru PNDR, raportare, re uperare de ite, pre u și ea de monitorizare a
proiectelor implementate, în conformitate u Ordo a ța r. /
u privire la aso iații și
fu dații respe tiv:
Măsura 19 - Spriji pe tru dezvoltarea lo ală LEADER DLRC - Dezvoltarea lo ală plasată sub
respo sa ilitatea o u ității (art. 35 din Regulamentul (UE) nr. 1303/2013), temeiul juridic Art. 42-44 din Regulamentul (UE) Nr. 1305/2013, Art. 32-35 din Regulamentul (UE) Nr.
1303/2013
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Sub- ăsura 9. „Spriji pe tru i ple e tarea a țiu ilor î
adrul Strategiei de
Dezvoltare Locală” se î adrează î Măsura 9 ”Spriji pe tru dezvoltarea lo ală LEADER”,
o for art.
al Regula e tului UE r.
/
, pre u și î o for itate u art.
al
Regula e tului UE r.
/
şi o tri uie la do e iul de i terve ție B – ”Încurajarea
dezvoltării lo ale î zo ele rurale”.
Sub- ăsura 9. „Spriji pe tru heltuieli de fu țio are și a i are” se î adrează î
ăsura 9 ”Spriji pe tru dezvoltarea lo ală LEADER”, conform art. 35 al Regulamentului (UE) nr.
.
/
, pre u și î o for itate u art.
al Regula e tului UE r. .
/
şi
o tri uie la do e iul de i terve ție B – ”Î urajarea dezvoltării lo ale î zo ele rurale”.
Astfel, prelu rarea datelor perso ale se realizează fără a fi li itativ, pe tru ur ătoarele:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

primirea ererilor de fi a țare;
verifi area ererilor de fi a țare;
sele tarea proie telor fi a țate;
sta ilirea o ligațiilor o tra tuale;
efectuarea vizitelor pe teren;
verificarea procedurilor de atribuire efectuate de beneficiari;
raportarea progresului ăsurilor;
a age e tul i for ati al plăților realizate ătre e efi iarii proie telor;
i for are și pro ovare a Progra ul LEADER î adrul PNDR.

Te eiul prelu rării are la ază ererea de fi a țare, o tra tul de fi a țare și prevederile
legale aplicabile. Astfel, pe tru a fa ilita desfășurarea a tivităților aflate î legătură u ererea de
fi a țare, o tra tul de fi a țare și î vederea î depli irii o ligațiilor legale, o u i ă a este
date ătre autorități pu li e, terți sau î puter i iți.
d) Destinatari ai datelor cu caracter personal
Î fluxul de pro esare și sto are, datele u ara ter perso al ar putea fi tra sferate, după az,
ur ătoarelor ategorii de desti atari:
•

•

Fur izori, prestatori, terți sau î puter i iți i pli ați î
od dire t sau i dire t î
pro esele afere te s opurilor ai sus e țio ate fur izori de servi ii IT, fur izori de
servi ii de o sulta ță et . ,
Operatori, titulari de drepturi, autorități pu lice abilitate de lege sau cu care As. GAL
Progressio a încheiat protocoale de colaborare sau o tra te u prestări de servi ii în
s opul î depli irii atri uțiilor spe ifi e o ferite de legislația europea ă și ațio ală,

e) Transferul datelor în afara țării
Datele du eavoastră ar putea fi tra sferate î exteriorul țării ătre Co isia Europea ă,
o for legislației europe e apli a ile.
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f) Perioada sto ării datelor
Toate datele
necesar, luând î o
respe tiv a s opului,
și/sau atât ât este
altor persoane).

cu caracter personal colectate vor fi stocate numai atât timp cât este
siderare durata o tra tuală pâ ă la î depli irea o ligațiilor o tra tuale,
și plus ter e ele de arhivare prevăzute de dispozițiile legale î
aterie,
e esar pe tru a e exer ita drepturile legiti e și drepturile legitime ale

g) Drepturile persoanei vizate
Persoa ele vizate ale ăror date u ara ter perso al su t ole tate de ătre a gajații
aso iației GAL Progressio au ur ătoarele drepturi, o for legislației î do e iu:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

dreptul de acces;
dreptul la rectificarea datelor;
dreptul la ștergerea datelor „dreptul de a fi uitat");
dreptul la restri țio area prelu rării;
dreptul la portabilitatea datelor;
dreptul la opoziție;
drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de
profiluri;
dreptul la retragerea o si ță â tului î azul prelu rării î s op de i for are sau
promovare;
dreptul de a depu e o plâ gere î fața u ei autorități de supraveghere a prelu rării
datelor cu caracter personal;
dreptul la o ale de ata judi iară;
dreptul de a fi otifi at de ătre operator.

Pri preze ta, de lar ă a fost i for at de ătre Aso iației Grupul de A țiu e Lo ală
Progressio cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Reprezentant Legal
(Nume/prenume)
.......................................
Se

atura…………………..

Data .......................................
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