
 

 

ANEXA 9 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

 Institutul Regional de Oncologie Iași (în continuare IRO), cu sediul în Iași, jud. Iași, str. G-ral Henri Mathias 
Berthelot nr. 2-4, telefon 0374.27.88.10/11, fax 0374.278.802, e-mail oncoiasi@iroiasi.ro, CUI 29067408, este operator 
de date cu caracter personal și, în această calitate, colectează și prelucrează datele dumneavoastră. 
 Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind protecția 
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, avem obligația să vă informăm cu privire la modul în care 
aplicăm și respectăm prevederile regulamentului european invocat.  

I. Care sunt scopurile prelucrării datelor cu caracter personal? 
 În contextul în care IRO are o preocupare permanentă pentru a presta servicii de calitate participanților, vă solicităm 
consimțământul pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, în următoarele scopuri: 

1. Realizarea formalităților de înscriere și participare la cursurile aferente programelor de formare din 
cadrul proiectului POCU/91/4/8/109296 cu titlul ”ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor 
personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului”: 

• Nume și prenume:     Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Data nașterii:       Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Locul nașterii:      Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• CNP:         Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Seria și numărul CI:     Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Adresa de domiciliu:    Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Număr de telefon:     Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Adresă de e-mail:     Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Ocupația:        Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Instituție:        Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Adresă serviciu:      Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Specialitatea1:       Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Gradul profesional2:     Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Date biometrice rezultate prin înregistrarea audio-video pentru cursurile desfășurate on-line: 
                                                      Sunt de acord                    Nu sunt de acord 

**Mențiune: În situația în care la punctul 1, respectiv punctul 2, candidatul bifează căsuța „Nu sunt de acord”, la oricare din subpuncte, acesta va fi 
declarat neeligibil** 

2. Emiterea certificatelor/diplomelor de participare la cursurile aferente programelor de formare din 
cadrul proiectului POCU/91/4/8/109296 cu titlul ”ONCOMED - Îmbunătățirea competențelor 
personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului”: 

• Nume și prenume:      Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Gradul profesional:      Sunt de acord    Nu sunt de acord 
3. Publicarea de anunțuri, materiale informative și foto/video pe website-ul www.oncomed.iroiasi.ro și pe 

pagina de Facebook OncoMed: 

• Nume și prenume:      Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Grad profesional:              Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Fotografii/înregistrări video:   Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Aria de localizare (județul):   Sunt de acord    Nu sunt de acord 
4. Efectuarea formalităților pentru cazare (în cazul persoanelor din afara județului Iași) și transport: 

                                                           
1 Pentru medicii membri ai Colegiului Medicilor 
2 Pentru medicii membri ai Colegiului Medicilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  



 

 

• Nume și prenume:     Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• CNP:          Sunt de acord    Nu sunt de acord 

• Seria și numărul CI:     Sunt de acord    Nu sunt de acord 
II. Ce categorii de date cu caracter personal colectăm și prelucrăm? 

Pentru prestarea în condiții optime a serviciilor noastre și pentru respectarea normelor legale, IRO prelucrează 
următoarele categorii de date cu caracter personal:  

• Date de identificare: nume, prenume, data și locul nașterii; 

• Date de contact: adresă de domiciliu, număr de telefon, adresă de e-mail; 

• Numere de identificare națională: seria și numărul cărții de identitate, CNP; 

• Date privind studiile: copii ale actelor de studii; 

• Date privind activitatea profesională: funcția/ocupația, departamentul/secția, grad universitar, profesie/grad 
profesional; 

• Alte date cu caracter personal: semnătura, imagini video înregistrate de sistemele de securitate fizică ale 
obiectivului, date biometrice rezultate prin înregistrarea audio-video pentru cursurile desfășurate on-line. 

III. Cine sunt destinatarii datelor cu caracter personal? 

Destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal pot fi: 

• Ministerul Fondurilor Europene, Autoritatea de Management(AM)/Organism Intermediar (OI); 

• Colegiul Medicilor și OAMGMAMR; 

• SC Best Travel Solutions S.R.L. 

• Persoane implicate în procesul de administrare a monitorizării și securității datelor, persoanelor și bunurilor. 
IV. Transferăm date către țări terțe? 

IRO nu realizează transferuri de date cu caracter personal către țări terțe sau organisme internaționale. 
V. Utilizăm procese decizionale automate pentru crearea de profiluri? 

IRO nu utilizează procese decizionale automate pentru crearea de profiluri prin prelucrarea de date cu caracter 
personal. 

VI. Care este termenul de păstrare? 

Datele dumneavoastră vor fi păstrate 10 ani, conform Nomenclatorului arhivistic, cu respectarea procedurilor interne 
privind menținerea și securitatea datelor, inclusiv a regulilor de arhivare ce caracterizează operatorul. Pentru anumite 
situații există o prevedere legală care stabilește obligația păstrării datelor pentru o perioadă mai îndelungată, cu 
respectarea confidențialității și securității acestora.  

VII. Dreptul de retragere a consimțământului și de a depune o plângere 

Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, fără a afecta 
legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal efectuată până în acel moment de către operator.  

În cazul în care apreciați că operațiunile de prelucrare realizate de IRO încalcă drepturile dumneavoastră menționate 
în Regulamentul (UE) 2016/679, vă puteți adresa cu o cerere scrisă (datată și semnată) operatorului, sau (dacă este cazul), 
responsabilului cu protecția datelor, la adresa de e-mail dpo@iroiasi.ro. 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal (cu sediul în București, Bd. General Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, telefon 
0318059211, adresă de e-mail anspdcp@dataprotection.ro), conform procedurii, prezentată pe site-ul autorității la adresa 
www.dataprotection.ro. 

VII. Ce măsuri am adoptat? 

Vă aducem la cunoștință că IRO a dispus toate măsurile tehnice și organizatorice de conformare la prevederile 
Regulamentului (UE) 2016/679, astfel că activitățile de prelucrare pe care le realizăm asigură confidențialitatea și 
securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal.  

  
Nume și prenume:       ____________________________ 
Semnătura:         ____________________________ 
Data semnării consimțământului:  ____________________________ 

 

 

 

 

 

 


