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Măsuri de sprijin UE cofinanțate 

a politicii pieței regionale de muncă și politicii sociale 
 

Indicații referitoare la legislația de protecție a datelor pentru participanți 

 

 
Informații generale 

Număr de referință (NR):  

Nr. de participant în ABBA:  

 

 

 

Persoană de contact 
 

Persoană responsabilă în sensul art. 13(1) Prevedere de bază referitoare la protecția 
datelor: 

Ministerul muncii, sănătății și protecției sociale  
a landului Renania de Nord - Westfalia 
Daniel Jansen 

Fürstenwall 25 
40219 Düsseldorf 
e-mail: ESF-2014-2020@mags.nrw.de 
 
Reprezentat pentru protecția datelor:  

Ministerul muncii, sănătății și protecției sociale  
a landului Renania de Nord - Westfalia 
Doamna MR‘in Petra Bühler 

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 
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Indicații referitoare la legislația de protecție a datelor 
 

De ce sunt necesare datele? Măsura la care doriți să participați este cofinanțată din 
mijloacele fondului social european (MFSE). Pentru asigurarea acestor mijloace, este 
necesară înregistrarea datelor referitoare la dvs. Acest informații sunt necesare, pentru că 
landul Renania de Nord-Westfalia conform Prevederii comune referitoare la structura și 
fondurile de investiții (UE) 1303/2013 din 17.12.2013 trebuie să-și 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 obligată conform 
acestei prevederi la restituirea mijloacelor deja atribuite. Prin urmare, este necesară 
colectarea datelor dvs. pentru a participa la măsura. 

Concomitent datele obținute servesc de asemenea la informare cu privire la măsura în 
care sprijinirea a atins anumite grupuri țintă ale politicii pieței muncii. În baza informațiilor 
obținute în acest fel măsurile de sprijin vor fi îmbunătățite și eficiența lor va fi mărită. 
 
Ce fel de date se solicită? Se solicită date referitoare la promovarea actuală (conform 
chestionarelor pe care le-ați primit, ex Numele, adresa și certificatul de formare), dar de 
asemenea informații privind eficiența mijloacelor de sprijin UE utilizate în timpul sprijinirii. 
De aceea, se mai solicită date privind retragerea dvs. de la măsură și după scurgerea 
intervalului măsurii de sprijin, în special cu privire la motivele și momentul retragerii dvs. de 
la măsură, a calificării obținute, stării pieței muncii și eficiența măsurii. 
 
Ce cale iau datele? Susținătorul acestei măsuri este responsabil de prelucrarea datelor în 
sensul art. 4 nr. 2 a Prevederii de bază privind protecția datelor (DS-GVO). Datele sunt 
transmise mai departe administrației regionale ca autoritate de acordare și sunt salvate 
acolo. Administrația ESF (fond european social) 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 au voie să fie prelucrate aceste date? Următoarele instituii și persoane 
au voie să prelucreze datele: 

 Susținătorul măsurii, la care doriți să participați 
Au drept de acces angajații și angajatele responsabile de derularea măsurii. 

 Administrația regională competentă 
Angajații și angajatele responsabile de departamentul ESF corespunzător al 
administrației regionale competente au drept de acces. 

 Administrația ESF din Ministerul muncii, sănătății și protecției sociale a landului 
Renania de Nord-Westfalia (MAGS) 
Au acces angajații și angajatele a adminsitrației ESF.  

 Societatea pentru promovarea inovativă a ocupării forței de muncă mbH 
(G.I.B. NRW) 
(dispus de Ministerul muncii, sănătății și protecției sociale a landului Renania de 
Nord-Westfalia pentru verificarea și monitorizarea programului) 
 

Au drept de acces angajații și angajatele responsabile de verificarea și 
monitorizarea programului. 
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 Evaluatori independenți științifici și persoane executive a sondajului 
(dispus de Ministerul muncii, sănătății și protecției sociale a landului Renania de 
Nord-Westfalia sau de către Comisia Europeană pentru efectuarea studiilor de 
evaluare pentru promovarea ESF) 
 

Au drept de acces angajații și angajatele responsabile de studiile de evaluare ale 
programului. 

Atribuirea numelor și adreselor datelor caracteristice este permisă în afara aplicării măsurii 
prin susținător și administrația regională numai în scopul verificărilor și înregistrărilor 
suplimentare în cadrul studiilor de evaluare a promovării ESF. Datele dvs. personale vor fi 
șterse până în 31.12.2028 (Termenul menționat la articolul 140 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 din 17.12.2013). 
 
Ce drepturi speciale aveți? 

 Dreptul la corectare: Puteți solicita corectarea imediată a datelor incorecte personale 
salvate (art. 16 DS-GVO). 

 Dreptul la informare: La cerere trebuie să vi se ofere informații cu privire la datele dvs. 
personale salvate (art. 15 DS-GVO). 

 Dreptul la limitarea prelucrării: Puteți solicita limitarea prelucrării datelor dvs. Aceasta 
este valabil de ex.: dacă anulați acordul dvs. pentru protecția datelor (art. 18 DS-GVO). 

 Drept de obiecții: Puteți anula acordul dvs. cu efect pe viitor pentru procedeul descris. 
În acest caz nu se mai înregistrează și prelucrează datele despre dvs. (art. 7(3) DS-
GVO). 

 
Premisă pentru înregistrarea și prelucrarea datelor, este să declarați în scris acordul 
dvs. 
 
 
 

Acord 
 

Sunt de acord ca datele înregistrate și obținute din ”Chestionar pentru participanții la 
intrarea în măsura de sprijin” să fie prelucrate în scopurile menționate și transmise 
autorităților și reprezentanților de mai sus. 
 
Mi-a fost atrasă atenția asupra drepturilor mele cu privire la datele personale. Astfel îmi 
este cunoscut în special, că pot revoca oricând acordul meu privind înregistrarea și 
prelucrarea datelor. Declar că sunt de acord cu procedeul descris mai sus. 

Nume:  

Prenume:  
 
 

______________________  ___________________________________ 
Locul, data   Semnătura participantului/ei (respectiv tutorelui) 


