
 

 

Anexa 3 – Declaratie de consimtamant 
 

DECLARATIE DE CONSIMTAMANT 
 
 
Subsemnatul/a…………………………................................................................................, 

legitimat cu CI seria ..............., nr....................., 

CNP………………………..................................., domiciliat/a in 

.............................................……… , str. ............................................………. nr. ....…… 

bl. ..……, sc. ....., ap. .…, tel. fix …………….....…........... tel. mobil 

.............................................., e-mail ..................................…................................, în 

temeiul prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), prin 

completarea și semnarea prezentei declar că pun la dispoziție, de bună voie, toate 

datele personale și îmi exprim consimțământul expres și neechivoc, explicit și informat 

asupra următoarelor: 

 Colectării, prelucrării și utilizării tuturor datelor mele personale si a documentelor 

mele de catre Spitalul Clinic de Urgenta Bucuresti si Asociatia PartNET – 

Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila, în scopul implementării activităților 

proiectului cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational 

Capital Uman 2014–2020 „Lupta pentru viata! Imbunatatirea competentelor 

personalului medical din serviciile de urgenta in domeniile: boli cardiovasculare, 

cancer, diabet zaharat si boli endocrine”, cod SMIS 109152, precum și în scop 

statistic. 

 Am luat la cunostinta si sunt informat că datele personale vor fi tratate 

confidențial şi sunt colectate pentru implementarea activitatilor proiectului mai sus 

mentionat, fiind utilizate în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 



 

 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 

 Am fost informat şi sunt de acord ca în baza unei cereri prealabile adresate, să 

obţin un raspuns cu privire la datele respective stocate și la următoarele 

informații: scopurile prelucrării, categoriile de date cu caracter personal vizate, 

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au 

fost sau urmează să le fie divulgate, perioada pentru care vor fi stocate datele cu 

caracter personal, dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea datelor cu 

caracter personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal sau 

dreptul de opunere impotriva prelucrării, dreptul de a depune o plângere în fața 

unei autorități de supraveghere. 

 Consimt ca datele cu caracter personal să fie stocate pe perioada de valabilitate 

a contractului proiectului „Lupta pentru viata! Imbunatatirea competentelor 

personalului medical din serviciile de urgenta in domeniile: boli cardiovasculare, 

cancer, diabet zaharat si boli endocrine”, cod SMIS 109152 şi transferate, 

comunicate partenerilor contractuali din cadrul proiectului mai sus menţionat 

şi/sau, instituţiilor publice/autorităţilor publice competente în verificarea, 

monitorizarea şi gestionarea proiectelor finanţate din Fonduri Europene 

Structurale şi de Investiţii.  

 Am fost informat că în baza unei cereri prealabile, am dreptul de a obține fără 

întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau 

inexacte care mă privesc și de a obține completarea datelor cu caracter personal 

care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. 

 Am fost informat şi sunt de acord ca în baza unei cereri prealabile, în anumite 

circumstanțe, respectiv daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare 

pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, nu 

există niciun alt scop sau temei juridic, ori o obligatie legală pentru prelucrarea 



 

 

datelor cu caracter personal, am dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter 

personal, fără întârzieri nejustificate.  

 Am fost informat asupra dreptului de a mă opune prelucrării datelor cu caracter 

personal în anumite circumstanțe, respectiv dacă datele cu caracter personal nu 

mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau 

prelucrate, nu există niciun alt scop sau temei juridic, ori o obligatie legala pentru 

prelucrarea acestora.  

 Am fost informat asupra dreptului la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter 

personal precum şi asupra dreptului de a depune plangere la ANSPDCP 

(Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal), în cazul în care voi considera că prelucrarea datelor cu caracter 

personal încalcă Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protecția datelor). 

 Am fost informat si imi exprim consimtamantul cu privire la efectuarea de imagini 

foto-video pentru documentarea activitatii, pentru publicitatea proiectului, pentru 

postarea acestor imagini pe website-ul proiectului/websiteul partenerilor/social 

media. Consimtamantul pentru folosirea imaginilor poate fi retras in baza unei 

cereri prealabile. 

 Inteleg ca orice omisiune sau incorectitudine in prezentarea informatiilor in scopul 

de a obtine avantaje patrimoniale sau de orice alta natura este pedepsita conform 

legii, declar ca nu am furnizat informatii false in documentele prezentate si imi 

asum responsabilitatea datelor continute in dosarul de candidatura, garantand ca 

datele furnizate sunt actuale, reale, corecte si complete si ma angajez ca, in 

eventualitatea modificarilor survenite in datele personale care fac obiectul 

dosarului de candidatura depus (reinnoirea cartilor de identitate, schimbarea 



 

 

numelui, schimbarea adresei de domiciliu etc.), sa anunt echipa de proiectului si 

sa aduc o copie a actelor doveditoare. 

 

Declar pe propria raspundere ca am fost informat(a) privind conditiile de 

candidatura si de derulare a proiectului „Lupta pentru viata! Imbunatatirea 

competentelor personalului medical din serviciile de urgenta in domeniile: boli 

cardiovasculare, cancer, diabet zaharat si boli endocrine”, cod SMIS 109152  si ma 

angajez sa respect cerintele proiectului, sa particip la toate activitatile care imi revin si sa 

intocmesc toate documentele solicitate de echipa proiectului.   

 

                   Data                                                                                  Semnatura 

  

 

 


