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Indicații referitoare la legislația de protecție a datelor și 
explicație privind cecul pentru 

educație în landul Renania de Nord-

Westfalia 

(acces individual) 
 

 

 
 

Persoană responsabilă în sensul art. 4 nr. 7 din Regulamentul general privind protecția datelor: 

Ministerul muncii, sănătății și protecției sociale al 
landului Renania de Nord-Westfalia 

Domnul Daniel Jansen 

Fürstenwall 25 
40219 Düsseldorf 

E-mail: ESF-2021-2027@mags.nrw.de 
 

Reprezentant pentru protecția datelor: 

Ministerul muncii, sănătății și protecției sociale al 
landului Renania de Nord-Westfalia 

Doamna Dr. Gudrun Szewczyk 

Fürstenwall 25 
40219 Düsseldorf 

E-mail: datenschutz@mags.nrw.de  
 

Autoritate de supraveghere: 

Reprezentantul landului pentru protecția datelor 
și libertatea de informare Renania de Nord-Westfalia 

Kavalleriestraße 2-4 
40213 Düsseldorf 

 
Persoana împuternicită de operator în sensul art. 28 din Regulamentul general privind protecția datelor: 
Informații și Tehnologie Renania de Nord-Westfalia  
40193 Düsseldorf 

 
Proximity Technology GmbH 
Bahnstraße 2 
40212 Düsseldorf 

  

Persoană de contact 
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De ce și pe ce temei juridic sunt colectate datele dumneavoastră? Colectarea 
datelor dumneavoastră are la bază art. 3 alin. 1 din Legea privind protecția datelor din 
Renania de Nord-Westfalia (DSG NRW) coroborat cu art. 6 alin. 1 lit. e) din RGPD, 
precum și art. 6 alin. 1 lit. c) din RGPD coroborat cu Regulamentul comun privind 
fondurile structurale ale UE (UE) 2021/1060 din 24.06.2021.  
Cecul pentru educație este cofinanțat din fondurile structurale ale UE. Pentru acordarea 
acestor mijloace, este necesară înregistrarea datelor dumneavoastră personale. Acest 
informații sunt necesare pentru că landul Renania de Nord-Westfalia, conform 
Regulamentului comun privind f o n d u r i l e  s t r u c t u r a l e  a l e  U E  ( U E )  
2 0 2 1 / 1 0 6 0  d i n  2 4 . 0 6 . 2 0 2 1  trebuie să îndeplinească anumite obligații de 
raportare către Comisia Europeană. Dacă landul Renania de Nord-Westfalia nu își 
îndeplinește aceste obligații sau le îndeplinește doar parțial, este obligat conform 
acestei prevederi la restituirea fondurilor deja atribuite. 
Datele colectate în plus sunt necesare pentru a evalua dacă obiectivul finanțării legat de 
piața locurilor de muncă a fost într-adevăr atins. Pe baza informațiilor primite, măsura de 
finanțare este analizată, adaptată în funcție de noile constatări, îmbunătățită, iar eficiența 
acesteia este sporită.  

 
Ce fel de date se solicită? Datele vor fi colectate în conformitate cu chestionarul pe care l-ați 

completat (de ex. numele și adresa). 
 

Ce cale iau datele? Centrul de consiliere pe care l-ați vizitat este autorizat să prelucreze 
datele în sensul art. 4 nr. 2 al Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD). 
Datele sunt transmise mai departe administrației regionale ca autoritate de acordare și 
sunt salvate acolo. Autoritatea de gestionare a FSE primește aceste date, le 
centralizează și le transmite într-o formă anonimă Comisiei Europene. Aceste date nu 
permit identificarea unor persoane concrete. 

 
De către cine sunt prelucrate datele? Următoarele instituții și persoane pot prelucra datele 

dumneavoastră: 

 Administrația regională competentă 
 Membrii personalului departamentului responsabil cu FSE din cadrul administrației 

regionale competente au drept de acces. Au acces angajații autorității de gestionare 
a FSE. 

 
 Autoritatea de gestionare a FSE din Ministerul muncii, sănătății și protecției sociale al 

landului Renania de Nord-Westfalia (MAGS) precum și autoritatea de audit pentru FSE din 

Ministerul finanțelor al landului Renania de Nord-Westfalia (FM) 

Au acces angajații autorității de gestionare a FSE și ai autorității de audit pentru FSE. 

 Die Gesellschaft für innovative Beschäftigungsförderung mbH (Societatea pentru 

promovarea inovativă a ocupării forței de muncă - G.I.B. NRW) (mandatată de Ministerul 

muncii, sănătății și protecției sociale al landului Renania de Nord-Westfalia) 
 Au drept de acces angajații cărora li s-a încredințat responsabilitatea 

controlului/monitorizării și asistenței tehnice a programului. 

 Experți științifici independenți și executanți ai studiului de evaluare 
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 (mandatați de Ministerul muncii, sănătății și protecției sociale al landului Renania de Nord-

Westfalia sau de Comisia Europeană pentru efectuarea studiilor de evaluare pentru sprijinul 

acordat prin FSE) 
 Au drept de acces angajații și angajatele responsabile de studiile de evaluare ale 

programului. 
 
În afară de punerea în aplicare a programului, atribuirea datelor privind numele și adresa 
la datele caracteristice este permisă numai în scopul efectuării de audituri și anchete 
suplimentare în cadrul studiilor de evaluare a sprijinului acordat prin FSE.  
 
Cât timp vor fi salvate datele dumneavoastră? 
Datele dumneavoastră personale vor fi șterse până la 31.12.2036 (termen conform art. 
82 alin. 1 al Regulamentului (UE) 2021/1060 din 24.06.2021). 

 
Ce drepturi speciale aveți? 

 Dreptul la informare: La cerere trebuie să vi se ofere informații cu privire la datele 
dumneavoastră personale salvate (art. 15 din RGPD). 

 Dreptul la corectare: Puteți solicita corectarea imediată a datelor incorecte personale 
salvate (art. 16 din RGPD). 

 Dreptul la ștergere: Aveți dreptul ca datele dumneavoastră să fie șterse dacă sunt îndeplinite 

cerințele legale în acest sens (art. 17 din RGPD). 

 Dreptul la limitarea prelucrării: Puteți solicita restricționarea prelucrării datelor dacă 
sunt îndeplinite cerințele legale în acest sens (art. 18 din RGPD). 

 Drept de obiecții: Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu caracter personal 
referitoare la dumneavoastră efectuată în temeiul articolului 6 alineatul 1 litera e sau 
f, dacă sunt îndeplinite condițiile de obiecție (art. 21 din RGPD). 


