Proiect cofinanțat din Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

ANEXA NR. 4
PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare
Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de îaltă calitate, inclusiv asistență
medicală și servicii sociale de interes general
Obiectivul specific 4.8:Îmbunătățirea nivelului de competențe al profesioniștilor din sectorul medical
Titlul proiectului: Program de formare a personalului medical pentru implementarea tehnicilor de ecografie în
managementul pacientului oncologic din domeniile prioritare de sănătate
Contract nr. POCU/91/4/8/105913 (Cod SMIS 2014+: 105913)
Investim în dezvoltare durabilă
SUSȚINEM EGALITATEA DE ȘANSE ÎN FORMAREA MEDICALĂ CONTINUĂ

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Următoarea notificare privind protecția datelor este concepută pentru a vă informa cu
privire la prelucrarea datelor dvs. personale și drepturile dvs. Privind această procesare în
conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor (“GDPR”) și legislația locală
în vigoare.

1. Operatorul este reprezentat de Spitalul Clinic de Urgență București, în conformitate cu GDPR și
prin urmare, responsabil pentru procesarea datelor, descrisă mai jos.
2. Datele colectate sunt cele completate de dvs., transmise catre Operator, fie introduse în
formularele on-line ale site-ului proiectului, transmise prin email sau altă formă de comunicare
electronică, respectiv transmise fizic, în format letric, personal sau prin curierat.
3. Scopurile procesării datelor personale sunt în primul rând, oferirea calității de membru în grupul
țintă al proiectului implementat de Operator, inclusiv serviciile care vă vizează și pe care le
prestează terțe părți în cadrul proiectului. Un alt scop este respectarea obligațiilor legale față de
Autoritatea de Management POCU privind raportarea grupului țintă.
4. Drepturile dvs. sunt listate mai jos, în temeiul legilor privind protecția datelor:
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4.1. Dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale (denumit în mod obișnuit
"solicitarea de acces la persoana vizată"). Aceasta vă permite să primiți o copie a datelor personale
pe care le deținem despre dvs. și să verificați dacă o procesăm în mod legal.
4.2. Dreptul de a solicita corectarea oricăror date pe care le avem despre dvs. Acest lucru
vă permite să aveți orice date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dvs. corectate,
deși este posibil să fie necesar să verificăm corectitudinea datelor noi pe care ni le furnizați.
4.3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dvs. personale. Aceasta vă
permite să ne cereți să suspendăm procesarea datelor dvs. personale în următoarele scenarii: (a)
dacă doriți să stabilim acuratețea datelor; (b) în cazul în care utilizăm datele ilegal; (c) în cazul în
care aveți nevoie să păstrăm datele, chiar dacă nu mai avem nevoie de ele, deoarece aveți nevoie
pentru a stabili, a exercita sau a apăra revendicări legale; sau (d) v-ați opus utilizării de către noi a
datelor dvs., dar trebuie să verificăm dacă avem motive legale imperative de a le utiliza.
4.4. Dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. personale. Acest lucru vă permite să ne
cereți să ștergem sau să eliminăm datele personale acolo unde nu există motive întemeiate să
continuăm să le procesăm. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm
datele dvs. personale în cazul în care ați exercitat cu succes dreptul dvs. de a obiecta asupra
procesării (a se vedea mai jos), dacă am prelucrat informațiile dvs. în mod ilegal sau dacă suntem
obligați să ștergem datele dvs. personale pentru a respecta legislația locală. Vă rugăm să rețineți
că, în anumite scopuri, suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm datele dvs.
4.5. Dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale în cazul în care vă bazați pe un
interes legitim (sau pe al unui terț) și există ceva despre situația dvs. particulară care vă face să
doriți să obiectați asupra prelucrării pe acest motiv pe măsură ce simțiți că are impact asupra
drepturilor și libertăților fundamentale. În unele cazuri, putem demonstra că avem motive legitime
convingătoare pentru a procesa informațiile dvs. care depășesc drepturile și libertățile
dumneavoastră.
4.6. Dreptul de a solicita transferul datelor dvs. personale către dvs. sau către un terț. Vă
vom furniza dvs. sau unui terț pe care l-ați ales, datele dvs. personale într-un format structurat,
utilizat în mod obișnuit.
4.7. Dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul privind prelucrarea datelor
dvs. personale. Acest lucru nu afectează legalitatea oricărei prelucrări pe care am efectuat-o deja
pe baza consimțământului dat anterior, dar poate influenta calitatea de membru în proiect și
poate presupune returnarea sau rambursarea beneficiilor pe care le-ați primit deja.
5. Beneficiarii datelor dvs. personale sunt reprezentați de Operator, precum și de următoarele
entități enumerate mai jos, în scopurile precizate:
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-

Colegiul Medicilor din România în vederea acreditării cursanților și furnizării de puncte EMC;
Furnizorii de servicii terțe de transport, cazare, organizare eveniment;
Organismul Intermediar și Autoritatea de Management POCU;

6. Datele sunt stocate pe un termen de minim 3 ani de la finalizarea proiectului (adică cel puțin
până la data de 26.12.2023) și se realizează în format fizic la sediul secretariatului proiectului,
precum și în format digital pe medii de stocare fizice: CD/DVD, stick usb sau online: cloud, email,
etc.
7. Date de contact:
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea
datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment,
cu efect ulterior printr-o notificare catre Operator. Notificarea de revocare a consimțământului
poate fi realizată spre exemplu prin e-mail către www.atieco.ro sau la secretariatul proiectului în
Calea Floreasca nr 8, sector 1, București, menționându-se: „Pentru proiectul: : Program de
formare a personalului medical pentru implementarea tehnicilor de ecografie în
managementul pacientului oncologic din domeniile prioritare de sănătate, cod SMIS 105913,
Spitalul Clinic de Urgență, București, secretariat proiect, et 1, secția ATI, persoană de contact;
Manuela Rădulescu, asistent proiect.”
Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea
utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv).
Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în
scopurile de mai sus. În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ
sau de protecția datelor de către Operator, va rugăm să ne contactați.

Autoritatea locală care reglementează protecția datelor:
Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor
Președinte: D-na Ancuţa Gianina Opre
Adresă: B-dul Magheru 28-30, Sector 1, BUCUREŞTI
Date de contact: Tel. +40 21 252 5599, Fax +40 21 252 5757, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro,
Website: http://www.dataprotection.ro/
Persoana de contact: D-na Ancuţa Gianina OPRE, Președinte al Autorității Naționale pentru
Protecția Datelor
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***
Subsemnatul/Subsemnata,_______________________________________________________,
CNP: ________________________________, participant în cadrul proiectului „Program de formare
a personalului medical pentru implementarea tehnicilor de ecografie în managementul
pacientului oncologic din domeniile prioritare de sănătate”, cod SMIS2014+ 105913, declar pe
propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea și prelucrarea datelor mele cu
caracter personal pe care le-am introdus în Formularul de înregistrare individuală a participanților,
iar aceste date corespund realității.
Înteleg că orice omisiune sau incorectitudine în prezentarea informațiilor în scopul de a
obține avantaje patrimoniale sau de orice altă natură este pedepsită conform legii, declar că nu
am furnizat informații false în documentele prezentate și îmi asum responsabilitatea datelor
conținute în dosarul de candidatură, garantând că datele furnizate sunt actuale, reale, corecte și
complete și mă angajez că, în eventualitatea modificărilor survenite în datele personale care fac
obiectul dosarului de candidatură depus (ex: reînnoirea cărților de identitate, schimbarea numelui,
schimbarea adresei de domiciliu etc.) să anunț echipa de proiect și să aduc o copie a actelor
doveditoare.
Am luat la cunostință că datele cuprinse în acest formular vor fi tratate confidențial, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Data:
Nume, prenume și semnătura:

______________________________________________
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