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Ref. la: Contract POCU/91/4/8/109296/25550/1/2017 –  “Îmbunătățirea competențelor 

personalului medical implicat în prevenția, diagnosticarea și tratarea cancerului” – 

PROIECT COFINANȚAT DIN PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 2014 

– 2020 

CONSIMŢĂMÂNTUL CANDIDATULUI 

ÎN VEDEREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
  

Titlul proiectului “ONCOMED Imbunatatirea competentelor personalului medical 

implicat in preventia, diagnosticarea si tratarea cancerului” 

Cod SMIS (daca este cazul) 

 

109296 

Denumirea postului din 

afara organigramei 

 

 

Institutul Regional de Oncologie Iasi va prelucra datele dumneavoastră cu caracter 

personal - nume, prenume, data nașterii, CNP, adresă poștală, adresă e-mail, telefon mobil – in 

vederea participarii dumneavoastra la procedura de recrutare si selectie a personalului angajat in 

afara organigramei spitalului in cadrul proiectului: “ONCOMED - Imbunatatirea competentelor 

personalului medical implicat in preventia, diagnosticarea si tratarea cancerului”. 
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor îl constituie Regulamentul CE nr. 679 din 27 aprilie 

2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date, Legea nr. 95/2006,  precum si consimțământul 

dumneavoastră. 
Potrivit legii, aveți dreptul de informare, acces, rectificare, de a nu fi supus unei decizii bazate 

exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de portabilitate a datelor. Puteți solicita ștergerea sau 

restricționarea prelucrării, cu excepția cazului în care există motive legitime care să prevaleze cererii 

dumneavoastră. Puteți să vă opuneți prelucrării atunci când scopul prelucrării este altul decat participarea 

la procedura de recrutare si selectie in cadrul proiectului mai sus mentionat. Aceste drepturi le puteți 

exercita printr-o cerere scrisă adresată IRO Iasi, la sediul acesteia din lași, Str. G-ral Berthelot nr. 2-4 sau 

la adresa de e-mail oncomed@iroiasi.ro. În cazul în care considerați că prelucrarea s-a făcut cu 

nerespectarea legislației în vigoare, aveți dreptul de a formula o plângere către Autoritatea Naționala de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră personale la ceea ce este necesar pentru 

scopurile noastre de procesare și având în vedere termenele de arhivare. Ștergem datele dumneavoastră la 

momentul la care ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și prelucrare este impusă 

de o prevedere legală. 

Nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a evalua automat aspecte ale personalității 

dumneavoastră sau pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră. 

Vom dezvălui datele dumneavoastră de contact către persoane împuternicite care prelucrează 

datele dumneavoastră cu caracter personal pe seama IRO Iasi, în condițiile și limitele prevăzute de lege. 

 

Vă rugăm să vă exprimați opinia, prin completarea opțiunilor de mai jos, iar noi vom ține cont de aceasta 

în comunicările ulterioare. 

mailto:oncomed@iroiasi.ro
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Subsemnatul:    CNP  

    

Domiciliat în:  Data nașterii:  

    

TELEFON  e-mail:  

 

Declar că datele de mai sus îmi aparțin și sunt corecte. 

Îmi exprim în mod liber opțiunea privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul 

participarii mele la procedura de recrutare si selectie a personalului angajat in afara organigramei 

spitalului in cadrul proiectului: “ONCOMED - Imbunatatirea competentelor personalului medical 

implicat in preventia, diagnosticarea si tratarea cancerului”. 

Prezentul consimțământ este valabil pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare 

menționate sau până la retragere. Aveți dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea 

datelor dumneavoastră în scopurile de mai sus în orice moment, fie prin adresarea unei cereri scrise la 

sediul IRO Iași, Str. G-ral Berthelot nr. 2-4, sau prin email la adresa oncomed@iroiasi.ro. 

 

 

Data:________________________                                                                 

Semnătura___________________ 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
Stimate Candidat,  

Institutul Regional de Oncologie Iasi prelucrează cu bună credință și în conformitate cu prevederile legale datele 

dumneavoastră personale prin natura activității pe care o desfășoară, respectiv derularea proiectului: “ONCOMED - 
Imbunatatirea competentelor personalului medical implicat in preventia, diagnosticarea si tratarea cancerului”. IRO 

Iasi ia în permanență măsuri tehnice și organizatorice în vederea protejării datelor cu caracter personal încredințate, 

pe care le va administra în condiții de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.  

A. Date de contact:  

Institutul Regional de Oncologie Iasi, Str. G-ral Berthelot nr. 2-4, laşi, România, Tel. 0374278810, Fax 0374278802, 

e-mail: oncomed@iroiasi.ro. 

B.  Scopurile prelucrării datelor dumneavoastră personale:  

Colectăm şi prelucrăm datele dumneavoastră personale pentru următoarele scopuri: 

 Realizarea procedurii de recrutare si selectie a personalului angajat in afara organigramei spitalului in cadrul 

proiectului: “ONCOMED - Imbunatatirea competentelor personalului medical implicat in preventia, 

diagnosticarea si tratarea cancerului.” 

 Raportări către Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Sanatatii. 

 In scopul efectuării operaţiunilor bancare, plati. 

 În scopul de a vă tine la curent cu serviciile noastre, evenimentele pe care le organizăm, transmiterea de 

materiale informative.  

Colectăm urmatoarele categorii de date cu caracter personal:  

 cu funcţie de identificare - nume, prenume, domiciliu, sex, data naşterii, naţionalitate, numărul şi seria cărții de 

identitate; 
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 date speciale - CNP, codul unic de asigurare, numărul cardului de sănătate, date privind starea de sănătate, date 

biometrice, convingeri religioase, origine rasială, după caz; 

 date bancare (număr cont, bancă); 

 alte date - ocupație, loc de muncă (date de contact, nume, prenume, domiciliu,  numărul şi seria cărții de 

identitate) 

 date privind studiile si pregatirea profesionala; 

 date de contact - telefon, e-mail, adresă poştală.  

C. Destinatarii datelor 

Dezvăluim datele dumneavoastră personale unor destinatari care pot fi: autorități și instituţii publice abilitate potrivit 

legii, prestatori sau împuterniciţi ai IRO Iasi implicaţi în realizarea proiectului “ONCOMED - Imbunatatirea 

competentelor personalului medical implicat in preventia, diagnosticarea si tratarea cancerului” şi gestionarea 

activităţilor administrative ce sprijină derularea proiectului, inclusiv profesioniştii ce colaborează cu IRO Iasi, 

respectând secretul rofesional. Vom dezvălui datele dumneavoastră personale pentru a ne conforma oricărei obligaţii 

legale sau în virtutea obligaţiilor noastre faţă de o autoritate publică sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau 

siguranta IRO Iasi. 

D. Durata păstrării datelor cu caracter personal 

Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare şi a 

termenelor de arhivare. Ştergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitaţi acest lucru, cu excepţia 

datelor a căror furnizare şi prelucrare este impusă de o prevedere legală; acestea vor fi sterse în termenul prevăzut de 

lege.  

E. Procese de profilare automată şi decizii automatizate 

Nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a evalua automat aspecte ale personalităţii dumneavoastră sau 

pentru a lua decizii automate despre dumneavoastră.  

F. Transferul datelor în străinătate 

IRO Iasi nu va transfera datele dvs. cu caracter personal în țări din afara UE sau SEE sau către alte organizaţii 

internaționale. 

G. Temeiul juridic al prelucrării 

 Prelucrarea datelor în scopurile de mai sus are ca temei: 

• Derularea procedurii de recrutare si selectie a personalului angajat in cadrul proiectului: “ONCOMED - 

Imbunatatirea competentelor personalului medical implicat in preventia, diagnosticarea si tratarea cancerului”. 

• obligaţiile ce ne revin potrivit legii; 

• consimţământul dumneavoastră în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul propiectului si a 

activitatilor care sunt necesare pentru aceasta, precum  și alte prelucrări pentru care legislația în domeniu 

prevede obligativitatea obţinerii consimţământului. În măsura în care v-ați exprimat consimţământul cu privire 

la o anumită prelucrare, aveţi oricând dreptul de a-l retrage. 

• Regulamentul CE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date si Legea nr. 95/2006. 

H. Drepturile dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  
Drepturile acordate de Regulamentul CE privind protecţia datelor 679/2016, sunt: dreptul de informare, acces, 

rectificare, de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dreptul de portabilitate a datelor. 

Puteti solicita stergerea sau restricţionarea prelucrării, cu exceptia cazului în care există motive legitime care să 

prevaleze cererii dumneavoastră. Puteți să vă opuneți prelucrării atunci când scopul prelucrării nu îl reprezintă 

serviciile medicale. Aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă adresată IRO Iasi, la sediul acesteia din 

laşi, Str. G-ral Berthelot nr. 2-4 sau la adresa de email oncomed@iroiasi.ro. În cazul în care consideraţi că 

prelucrarea s-a făcut cu nerespectarea legislaţiei în vigoare, aveti dreptul de a formula o plângere către Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

DECLAR CĂ AM FOST INFORMAT 
               Data:________________                                                                                        Semnătura_____________
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