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Măsuri de promovare cofinanțate de către UE
ale politicii pieței muncii și a celei problemelor socialee
Indicații cu privire la legislația protecției datelor pentru participanți
DATE GENERALE

Număr de proiect (GZ):

ESF−

Nr. participant în ABBA:

Varianta Aprilie 2017
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Indicații cu privire la legislația protecției datelor
Măsura la care doriți să participați este cofinanțată prin mijloace ale Fondului Social
European (FSE). Pentru obținerea acestor mijloace este necesară preluarea unor date ale
dumneavoastră, din această anexă. Aceste informații sunt necesare deoarece landul
Renania de Nord-Vestfalia trebuie să urmeze obligațiile de raportare către Comisia
Europeana, datorită alocării de fonduri din Fondul Social European, în conformitate cu
regulamentul comun privind fondurile structurale și de investiții (UE) 1303/2013 din
17.12.2013. În cazul în care landul Renania de Nord-Vestfalia nu îndeplinește aceste
obligații sau le îndeplinește în mod incomplet, landul riscă recuperarea fondurilor deja
primite. Din această cauză este necesară preluarea datelor dumneavoastră pentru
participarea la această măsură.
Obligațiile de raportare față de Comisia Europeană cuprind date cu privire la promovarea
actuală, dar și informații cu privire la eficiența mijloacelor de promovare UE aplicate pe
parcursul duratei promovării. Astfel vor fi preluate date la ieșirea dumneavoastră din
măsură și la expirarea măsurii, mai ales cu privire la motivele și momentul ieșirii
dumneavoastră din măsură, la durata aflării în măsură, la calificările obținute prin măsură,
la statutul de pe piața muncii și la eficiența măsurii.
Datele obținute servesc și informației, în măsura în care sunt atinse anumite grupuri țintă
politice de piața muncii prin intermediul promovării. În total, pe baza informațiilor obținute
în acest fel, vor fi corectate măsurile de promovare și va fi crescută eficiența lor.
Purtătorul acestei măsuri este însărcinat cu prelucrarea datelor în sensul art. 3 alin. 2 al
legii de protecție a datelor landului Renania de Nord-Vestfalia (DSG NRW). Datele
preluate sunt transmise mai departe către conducerea districtului responsabilă ca
autoritate de aprobare si sunt stocate acolo. Astfel se asigură faptul, că numai un cerc
nominal cunoscut de colaboratori și colaboratoare ai instituțiilor numite mai jos au acces la
informațiile personale ale datelor specifice. Ordonarea informațiilor de nume și adrese
la datele specifice este permisă numai în scopul efectuării verificărilor și reluărilor
în cadrul studiilor de valorificare pentru promovarea FSE. Altminteri datele
specifice există numai în formă anonimizată. Datele cu caracter personal vor fi șterse
până în data de 31.12.2028. (Termen de stocare pentru acte în scopul dovedirii utilizării
promovării)
Obligațiile de raportare către Comisia Europeana sunt conștientizate de către autoritatea
de administrare FSE, ministerul muncii, integrării și problemelor sociale al landului NRW
(MAIS). În acest scop MAIS obține datele specifice anonimizate. MAIS sau conducerea
districtului transmit către Comisia Europeană numai date anonimizate. Aceste date
nu permit identificarea concretă a peroanelor.
În cadrul purtătorului măsurii la care doriți să participați, colaboratoarele și
colaboratorii care derulează măsura respectivă sunt îndreptățiți la prelucrarea
informațiilor de nume/adrese și a datelor specifice. În plus, mai sunt îndreptățite la
prelucrarea datelor dumneavoastră și următoarele autorități și însărcinați:
•

Conducerea districtului competentă
Sunt îndreptățiți la acces și colaboratoarele și colaboratorii departamentului FSE
responsabil al districtului competent.
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•

Societate pentru promovarea ocupării inovative SRL (G.I.B. NRW)
(însărcinată de către Ministerul muncii, integrării și a problemelor sociale al landului
Renania de Nord-Vestfalia cu Programmcontrolling și -monitoring)
Sunt îndreptățiți la acces colaboratoarele și colaboratorii programului de Controlling/
Monitoring.

•

Experții științifici independenți și efectuanți ai studiului de marcare
(însărcinați de către Ministerul muncii, integrării și a problemelor sociale al landului
Renania de Nord-Vestfalia pentru efectuarea studiilor de evaluare pentru
promovarea FSE)
Sunt îndreptățiți la acces colaboratoarele și colaboratorii programului de studii de
evaluare.

Acordul dumneavoastră în scris constituie premisa pentru efectuarea acestei
preluări și prelucrări de date. Conform art. 18 Alin. 1 al legislației privind protecția datelor
al Renaniei de Nord-Vestfalia (DSG NRW) trebuie să oferiți la cerere informații despre
datele stocate cu privire la persoana dumneavoastră.
Conform art. 4 Alin. 1 al legislației privind protecția datelor al Renaniei de Nord-Vestfalia
(DSG NRW) dumneavoastră aveți și dreptul să retrageți acordul dumneavoastră cu privire
la procedeul descris, cu efect în viitor. În acest caz nu ar mai fi preuate și prelucrate date
despre dumneavoastră.

Declarație de consimțământ
Sunt de acord cu faptul ca datele colectate și descrise prin intermediul "Chestionar pentru
participanții la introducerea măsurii de promovare", să fie transmise autorităților și
însărcinaților menționați mai sus în scopurile menționate mai sus.
Am fost înștiințat despre drepturile mele cu privire la datele personale. Astfel îmi este
cunoscut în special faptul, că îmi pot retrage acordul cu privire la preluarea datelor și
prelucrarea datelor în orice moment. Mă declar de acord cu procedurile descrise mai sus.
Nume:
Prenume:
______________________
Locul, Data

Varianta Aprilie 2017

___________________________________

Semnătura participantului/participanților (respectiv a
tutorelui)
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