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Informare si Declaratie de consimtamant
privind utilizarea datelor cu caracter personal
Institutul Clinic Fundeni/ Institutul National de Sanatate Publica, cu sediul in Bucuresti, Sos. Fundeni
258, sector 2/Str. Dr.Leonte Anastasievici Nr.1-3, Sector 5, Bucuresti, prelucreaza datele cu caracter
personal colectate prin intermediul documentelor de inscriere in grupul tinta al proiectului ROCCAS
Dezvoltarea și implementarea la nivel național a cadrului organizatoric necesar inițierii screeningului
în cancerul colorectal – SMIS 128106, in conformitate cu cerintele Regulamentului UE 679/2016 privind
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera
circulatie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE (GDPR), in urmatoarele scopuri:
✓ Inscrierea in grupul tinta al proiectului ROCCAS Dezvoltarea și implementarea la nivel național
a cadrului organizatoric necesar inițierii screeningului în cancerul colorectal – SMIS 128106;
indeplinirea obiectivelor proiectului si in scop statistic, cu respectarea prevederilor legale in
vigoare, avand ca temei legal respectarea obligatiilor legale impuse de Contractul de Finantare
31367/09.05.2019;
✓ Raportarea datelor participantilor la program catre Ministerul Fondurilor Europene, in calitate
de Autoritate de Management pentru Programul Operational Capital Uman, reprezentat prin
Organismul Intermediar Regional pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea
Resurselor Umane Regiunea Bucuresti – Ilfov, avand ca temei legal respectarea obligatiilor legale
impuse de Contractul de Finantare POCU;
✓ Raportarea datelor participantilor la program catre Colegiul Medicilor din Romania (CMR)
si/sau Ordinul Asistentilor Medicali Generalisti, Moaselor si Asistentilor Medicali din Romania
(OAMGMAMR), avand ca temei legal respectarea obligatiilor legale impuse de:
-Decizia Consiliului National al CMR nr.12/2018 privind reglementarea sistemului national de
educatie medicala continua, a criteriilor si normelor de acreditare a furnizorilor de educatie
medicala continua, precum si a sistemului procedural de evaluare si creditare a activitatilor de
educatie medicala continua adresate medicilor;
-Decizia Consiliului National al OAMGMAMR 14/2018 privind modificarea si completarea
Hotararii Consiliului National nr.21/2017 pentru aprobarea Normelor de acreditare a
furnizorilor de educatie medicala continua;
✓ Comunicarea cu grupul tinta si transmiterea de informari, avand ca temei legal interesul legitim
al Institutului Clinic Fundeni/ Institutul National de Sanatate Publica legat de asigurarea bunei
desfasurari a programelor de formare la care v-ati exprimat intentia de participare, atunci cand,
conform evaluarii noastre, consideram ca prelucrarea este corecta, rezonabila si proportionala
cu scopul prelucrarii.
Datele vor fi stocate la Institutul Clinic Fundeni / Institutul National de Sanatate Publica in format
electronic si pe suport hartie, cel putin 3 (trei) ani de la data inchiderii POCU. De asemenea, Institutul
Clinic Fundeni/ Institutul National de Sanatate Publica are obligatia legala de a pune datele
dumneavoastra la dispozitia AMPOCU/ OI POCU delegat, Autoritatii de Certificare, Autoritatii de Audit,
Comisiei Europene, Oficiului European de Lupta Antifrauda, Curtii Europene de Conturi, precum si
oricarui organism abilitat sa efectueze verificari asupra modului de utilizare a finantarii nerambursabile.
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Persoanele vizate au dreptul de a solicita operatorului, in ceea ce priveste datele cu caracter personal
referitoare la persoana vizata, accesul la acestea, rectificarea acestora sau restrictionarea prelucrarii,
precum si dreptul la portabilitatea datelor. Persoanele vizate au dreptul de a depune o plangere in fata
unei autoritati de supraveghere. Dreptul la stergerea datelor sau cel de a se opune prelucrarii nu pot fi
exercitate, avand in vedere necesitatea respectarii unei obligatii legale ce prevede prelucrarea in temeiul
dreptului intern, precum si interesul legitim de a putea certifica participarea la programele de formare
profesionala autorizate de CMR/OAMGMAMR. Avand in vedere ca furnizarea de date cu caracter
personal ce fac obiectul inscrierii dumneavoastra reprezinta o obligatie legala, Institutul Clinic Fundeni/
Institutul National de Sanatate Publica nu va putea permite inscrierea persoanelor care nu vor furniza
aceste informatii la programele de formare profesionala acreditate de CMR/ OAMGMAMR.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale este art.6 alin.(1) lit. (a), (b), (c), (e), (f) GDPR.
Pentru mai multe informatii despre GDPR si drepturile persoanelor vizate, puteti accesa site-ul
Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
www.dataprotection.ro

Subsemnatul/a ……………….………………………….......................................................................
CNP…………………………..……, declar ca am luat la cunostinta de Politica privind prelucrarea datelor
cu caracter personal a Institutului Clinic Fundeni / Institutul National de Sanatate Publica precum si
drepturile persoanelor vizate, inclusiv existenta dreptului de a-mi retrage consimtamantul in orice
moment, fara a fi afectata legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea
acestuia.

Nume/ Prenume
..............................................................…
Semnatura
..............................................................…
Data
..............................................................…

