
 1 

 

 

             
____________________________________________________________________________ 

ANUNȚ PUBLIC PENTRU PARTICIPARE LA PROIECT 

 

 

Comunitate și incluziune: pluralităţi feminine. 

Căi teritoriale generative între mâncare, intercultură și drepturi pentru femeile italiene și migrante 

 

 

 

Proiectul, la care s-a alăturat orașul Città di Rivalta di Torino cu D.G.C. n. 230/2020 la propunerea Asociației 

Internaționale a Voluntarilor Laici (LVIA) și finanțat în cadrul anunţului Teritoriilor Incluzive al Fundației 

Compagnia di San Paolo, în colaborare cu Fundația Cassa di Risparmio di Cuneo și Fundația De Mari, se 

adresează femeilor adulte italiene și migrante în vârstă de muncă interesate de căi orientate spre muncă, 

schimburi culturale și întâlniri cu alte femei pentru a împărtăși cunoștințe diferite și diferite culturi, în 

principal prin mâncare.  

În special, se preconizează indicativ următoarele activități care vor avea loc începând din luna septembrie-

octombrie 2021 până în decembrie 2022:  

ateliere și evenimente culinare și culturale, cursuri de limbi străine, vizite la muzee, căi individuale de 

asistență psiho-socială, juridică și sindicală, seminarii privind drepturile, activitățiile sportive, instruire în 

transformarea alimentelor, HACCP și siguranță la locul muncă, îndrumare profesională, întâlniri cu 

realități antreprenoriale ale teritoriul, participarea la stagii de lucru.  

Vă puteți exprima interesul de a participa la proiect, rezervat persoanelor rezidente sau cu domiciliul în 

orașul Rivalta di Torino, completând formularul atașat mai jos, hotărându-vă angajamentul în funcție de 

nevoile și preferințele dvs. pe măsură ce activitățile sunt propuse. 

Cererile trebuie trimise către Città di Rivalta di Torino - Uffici Pace e Pari Opportunità prin e-mail la 

următoarea adresă protocollo.rivalta@certlegalmail.it sau livrate manual la Sportello per il Cittadino în via 

Balma, 5 (luni-vineri 8:30-12:00, miercuri 8:30-17:00) de preferință până pe data de 30 septembrie 2021; 

după această dată pot fi acceptate alte cereri dacă mai sunt locuri disponibile.  

Pentru informații: pace@comune.rivalta.to.it – 011.9045584 
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FORMULAR PENTRU DEPUNEREA ÎNSCRIERII 

DE PARTECIPARE LA PROIECTUL PLURALITĂŢI FEMININE  

Către Città di Rivalta di Torino 

Via Balma, 5 

10040 Rivalta di Torino 

Eu, subsemnata _____________________________________________________ născută în_____________ 

__________________________, pe __________________, rezident în______________________________  

Via/Piazza_____________________________ n._____, cod fiscal_________________________________,  

telefon________________________,  adresă e-mail ____________________________________________,  

conștient de responsabilitățile și sancțiunile stabilite de articolul 76 din D.P.R. 445/2000 pentru atestări 

false și declarații neadevărate, știind, de asemenea, că datele raportate aici vor fi utilizate exclusiv de către 

orașul Rivalta di Torino, în scopul procedurii pentru care sunt solicitate și sub responsabilitatea mea 

personală: 

ÎNTREB 

să particip la proiectul Comunitate și incluziune: pluralităţi feminine. Căi teritoriale generative între 

mâncare, intercultură și drepturi pentru femeile italiene și migrante, aprobat de orașul Rivalta di Torino 

cu D.G.C. n. 230/2020, la propunerea LVIA (Asociația Internațională a Voluntarilor Laici) și finanțat în 

cadrul anunțului Teritoriilor Incluzive a Fundației Compagnia di San Paolo, în colaborare cu Fundația Cassa 

di Risparmio di Cuneo și Fundația De Mari  

ȘI DECLAR 

 

că sunt rezident sau domiciliat în municipiul ……………………  

 

Locul și Data_________________________________ DECLARANTA__________________________ 

 

IMPORTANT: ATAȘAȚI O COPIE A CARTEI DE IDENTITATE A DECLARANTEI 
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Informații conform art. 13 și 14 din Regulamentul UE nr. 679/2016 și a legislației naționale în 

privinţa protecției a datelor cu caracter personal  

Datele cu caracter personal furnizate sunt utilizate de către Comuna Rivalta di Torino, titular al 

procesării de date, cu sediul în Via Balma, nr. 5 - 10040 - Rivalta di Torino (TO). PEC: 

protocollo.rivalta@cert.legalmail.it Telefon: 011 9045501. Prelucrarea datelor cu caracter personal 

are loc prin intermediul hârtiei și al mijloacelor electronice de către personalul autorizat și instruit în 

acest scop. Datele sunt colectate pentru a urmări scopul participării la proiectul Comunitate și 

incluziune: pluralităţi feminine. Căi teritoriale generative între mâncare, intercultură și 

drepturi pentru femeile italiene și migrante. 

Pentru a vă exercita drepturile de acces, modificare, anulare, limitare sau pentru a vă opune 

prelucrării, puteți contacta direct Titularul al procesării de date sau DPO, Societatea Acta 

Consulting s.r.l., datele căreia pot fi găsite în secțiunea „Privacy” a site-ului comunal. 

 

 

Consimțământul părții interesate 

În conformitate cu articolele 6-8 din Reg. (UE) 2016/679, eu, subsemnata: 

 

………………………………………………………………………. 

 

luând act de informațiile de mai sus, autorizez prelucrarea prin instrumente electronice și non-

electronice, în Italia și în UE, adoptând toate măsurile de securitate necesare; a datelor cu caracter 

personal necesare pentru executarea procedurilor referitoare la proiectul Comunitate și incluziune: 

pluralităţi feminine. Căi teritoriale generative între mâncare, intercultură și drepturi pentru 

femeile italiene și migrante; în particular 

 

 

  Autorizez                            Nu autorizez 

 

 

prelucrarea datelor personale, sensibile și judiciare și comunicarea către terți atunci când acest  lucru 

este necesar și funcțional pentru realizarea proiectului Comunitate și incluziune: pluralităţi feminine. 

Căi teritoriale generative între mâncare, intercultură și drepturi pentru femeile italiene și migrante. 

 

 

 

Locul şi Data _____________________________ 

 

                                                                                        

                                                       DECLARANTA_______________________________                                                                                                           
 

            

 
 

 


