
 
 

 

Declarație de consimțământ  

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Subsemanutul (a) …………………………………………………………………………………, cod numeric 

personal ………………………………………………………, născut(ă)la data ………………………………………… în 

localitatea…………………………………………………….,domiciliat(ă)in………………………………………………

…………………………………………, posesor al C.I. seria…….. nr…………………, eliberată de 

………………………………………, la data de ……………., declar că: 

Am fost informat (ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul 

Uniunii Europene. 

Am fost informat (ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și dreptul de a nu fi 

supus unei decizii individuale. 

Am fost informat (ă) că datele cu caracter personal precum și ale copilului/copiilor meu/mei minor/minori, 

soțului/soției urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul SPITALULUI CLINIC O.G. “Elena Doamna” Iasi doar în 

scopurile prevăzute de legislație . 

Am fost  informat (ă) că datele mele cu caracter personal sunt communicate autorităților publice precum și altor 

instituții abilitate (Ex.: ANAF, ANFP, ITM, A.N.I, la solicitarea instanțelor judecătorești sau organelor de cercetare 

penală, etc.). 

Am fost informat (ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am obligația de a aduce 

la cunoștința operatorului, respectiv la SPITALULUI CLINIC O.G. “Elena Doamna” Iasi orice modificare survenită 

asupra datelor mele personale. 

Am fost informat (ă) că am dreptul să îmi retrag consimțămâtul în orice moment printr-o cerere scrisă, 

întemeiată, datată și semnată depusă la sediul SPITALULUI CLINIC O.G. “Elena Doamna” Iasi, exceptând cazul în 

care prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de muncă/serviciu. 

Astfel, in vederea unei prelucrari echitabile şi transparente si pentru garantarea demnității umane, a intereselor 

legitime și a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate operatorul pune la dispozitie persoanei vizate urmatoarele 

informatii, conform Regulamentului  UE nr. 679 din 27.04.2016:  



 
 

 

- dreptul de a cunoaste perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform prevederilor 

legale, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor; 

- dreptul de a solicita accesul la acestea printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, de rectificare, blocare, 

restricţionare sau ştergere a acestora (dreptul de a fi uitat), precum si a dreptului de a se opune prelucrării; 

- dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe 

baza consimţământului înainte de retragerea acestuia; 

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; 

- dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţi de supraveghere 

Am luat la cunoștință faptul că refuzul meu determină refuzul operatorului/furnizorului de a incheia orice 

contract cu persoana mea sau de a-mi elibera documentele solicitate şi, în consecinţă, de a nu-mi furniza serviciile dorite. 

  Am luat la cunoştinţă că datele vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului 

general privind protecția datelor (RGPD) nr. 679 din 27.04.2016,   privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date cu modificările si completările ulterioare. 

 

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu caracter personal în 

cadrul  SPITALULUI  CLINIC  Obstetrica-Ginecologie  “Elena Doamna” Iasi. 

 

Data…………………………..                                                                    Semnătura………………………….. 

 

 

 

 

 

 


