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Declarație pe propria răspundere
Subsemnatul/Subsemnata,

, domiciliat(ă)

în
bl.
seria

, str.
, sc.

, ap.

, nr.

, județul/sectorul
, CNP

, nr.
, legitimat(ă) cu B.I./C.I.,
, declar pe proprie răspundere

următoarele:

✔
☐ informaţiile

și documentele prezentate în prezentul dosar de concurs sunt veridice şi
corespund în totalitate realităţii;

✔
☐ nu beneficiez de alte surse de finanțare din programe europene sau de la bugetul de stat
pentru înființarea unei afaceri;

☐
✔

nu am fost supus/ă în ultimii 3 ani unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre
judecătorească definitivă, din motive profesionale sau etic-profesionale;

☐
✔

nu am fost condamnat/ă printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru fraudă,
corupție, implicare în organizații criminale sau în alte activități ilegale în detrimentul
intereselor financiare ale Comunității Europene;

☐ nu am fost subiectul unei decizii/ ordin de recuperare a unui ajutor de stat/ de minimis
✔
a Comisiei Europene/ al unui alt furnizor de ajutor, sau, în cazul în care a făcut obiectul
unei astfel de decizii, această a fost deja executată și creanța a fost integral recuperată,
inclusiv dobândă de recuperare aferentă;
Prin prezentul document:
☐ Sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale, menționate în dosarul de înscriere
✔
în grupul țintă, de către beneficiarul proiectului proiectului RO-WIN – Succes în România și
partenerii acestuia. Totodată, îmi exprim în mod expres consimțământul ca partenerii
proiectului RO-WIN – Succes în România să prelucreze în evidențele proprii și să transmită
către alte sisteme de evidență de același tip, în vederea prelucrării și consultării, ori de

câte ori este necesar, de către orice participant la autorităților publice centrale și locale,
următoarele informații: datele de identificare, informațiile legate de dosarul de grup țintă.
☐
✔ Declar că am fost informat cu privire la toate drepturile conferite de Legea 677/2001
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date, în calitatea mea de persoană vizată, și anume: dreptul de
informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție asupra datelor, dreptul de
opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a mă adresa
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției
pentru apărarea drepturilor garantate de Legea 677/2001. Aceste drepturi pot fi exercitate
printr-o cerere scrisă, datată și semnată, adresată beneficiarului proiectului, Educativa SRL.

Întocmită într-un exemplar, pe propria răspundere, cunoscând ca declarațiile inexacte sau
falsul în declarații sunt pedepsite conform legii (art. 292 din Codul Penal).
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