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Anexa nr. 2 la Regulament
Declaratie de consimtamant
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Timiş, str. Lenau nr.10, Timișoara, operator de
date cu caracter personal, prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (nume,
prenume, CNP, numar si serie carte identitate, adresa de domiciliu, conturi email, imagine,telefon,
certificat medical) prin mijloace automatizate/ manuale in vederea scopului specificat in declaratie.
Datele furnizate destinate utilizarii de catre operator, sunt comunicate persoanei vizate sau
reprezentantului legal al persoanei vizate si nu vor fi transferate catre alte entitati, cu exceptia
autoritatilor competente de cercetare a unor fapte penale, la solicitarea acestora.
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
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Subsemnatul,_____________________________________________________________
_______________________________________________,

având

datele

de

identificare:

______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________, declar
pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele
personale

în

scopul________________________________________________________

______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________, iar
aceste date corespund realităţii.
În

acest

sens,

sunt

de

acord

cu

depunerea

de

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
___________________, ele fiind necesare în scopul anterior menționat.
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.
Data
-------------------------------------------

Semnatura
--------------------------------------------
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