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Ref. la: Oncofem –  Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și 

tratament precoce al cancerului de sân - Cod SMIS: 136664 -Proiect cofinanțat din 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional Capital Uman 2014 – 2020 
 

CONSIMTAMANTUL CANDIDATULUI 
IN VEDEREA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Titlul proiectului “Oncofem –  Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, 

depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de 

sân  
 

Codul proiectului  
Cod SMIS: 136664  

Denumirea postului din 
afara organigramei 

 

Institutul Regional de Oncologie lasi va prelucra  datele  dumneavoastrñ  cu  caracter personal - nume, prenume, data nasterii, 

CNP, adresa postal, adresa e-mail, telefon mobil — in vederea participarii dumneavoastra la procedura de recrutare si selectie a 

personalului angajat  in afara organigramei spitalului in cadrul proiectului: Oncofem –  Fii responsabilă de sănătatea ta! 

Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - Cod SMIS: 136664 Temeiul legal pentru 

prelucrarea datelor il constituie Regulamentul CE nr. 679 din  27 aprilie 2016 privind protectia  persoanelor  fizice  in  

ceea  ce  priveste  prelucrarea  datelor  cu  caracter personal si privind libera circulatie a acestor date,  Legea nr. 95/2006, 

precum si   consimtamantul dumneavoastra. 

Potrivit legii, aveti dreptul de informare, acces, rectificare, de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe 
prelucrarea automata, dreptul de portabilitate a datelor. Puteti solicita stergerea sau restrictionarea prelucrarii, cu 
exceptia cazului in care exista motive legitime care sa prevaleze cererii dumneavoastra. Puteti sa va opuneti prelucrarii 
atunci cand scopul prelucrarii este altul decat participarea la procedura de recrutare st selectie in cadrul proiectului mai 
sus mentionat. Aceste drepturi le puteti exercita printr-o cerere scrisa adresata IRO lasi, la sediul acesteia din last, Str. 
G-ral Berthelot nr. 2-4 sau la adresa de e-mail runos@iroiasi.ro. ln cazul in care considerati ca prelucrarea s-a facut cu 
nerespectarea legislatiei ln vigoare, avert dreptul de a formula o plangere câtre Autoritatea Nationala de Supraveghere a 
Prelucrñrii Datelor cu Caracter Personal. 

Limitam durata de stocare a datelor dumneavoastrñ personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre 
de procesare si avand in vedere termenele de arhivare. Stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati 
acest lucru, cu exceptia datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala. 

Nu folosim datele dumneavoastra personale pentru a evalua automat aspecte ale personalitatii dumneavoastra 
sau pentru a lua decizii automate despre dumneavoastra. 

Vom dezvalui datele dumneavoastra de contact catre persoane imputenicite care prelucreaza datele 
dumneavoastra cu caracter personal pe seama IRO lasi, in condidiile si limitele prevazute de lege. 

 
Va rugam sa va exprimati opinia, prin completarea optiunilor de mai jos, iar  noi vom tine cont de aceasta in comunicarile 
ulterioare. 

 

 

Subsemnatul: 

 

Domiciliat in: 

 

TELEFON 

CNP 

 

Data nasterii: 

e-mail: 
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Declar ca datele de mai sus imi apartin si sunt corecte. 

lmi exprim in mod liber optiunea privind prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul participarii mele la procedura de 

recrutare st selectie a personalului angajat in afara organigramei spitalului  in  cadrul  proiectului Oncofem –  Fii 

responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - Cod SMIS: 

136664 Prezentul consimtamant este valabil pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate sau pana 

la retragere. Aveti dreptul de a vâ retrage consimtamantul cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra in scopurile 

de mai sus in orice moment, fie prin adresarea unei cereri scrise la sediul IRO Iasi, Str. G-ral Berthelot nr. 2-4, sau prin 

email la adresa runos@iroiasi.ro. 

 

 

Data:    

Semnatura    

 

 

 

 

NOTA DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
      Stimate Candidat. 

 Institutul Regiona1 de Oncologie Insi prelucreaza cazuri cu buna credinta si in conformitatc cu prevederile legale 

datele  dumneavoastra personale. Prin natura activitatii pe care o desfasoara respectiv derularca proiectului: “Oncofem –  Fii 

responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și tratament precoce al cancerului de sân - Cod SMIS: 

136664 IRO Iasi  isi ia in  permanenta masuri tehnice  si  organizatorice in  vederea  protejarii  datelor en caracter  persona1  

incredintate pe care le va administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate. 

A. Date de contact  

lnstitutul Regional de Oncologie Iasi. Str. G-ral Berthelot nr. 2-4. later. R omania. Tel. 0374278810, Fax 

03742 78802,   e-mail: runos@iroiasi.ro. 

B. Scopurile prelucrarii datelor dumneavoastrâ personale: 

Colectam si prelucram datele dumneavoastrh personale pentru urmâtoarele scopuri: 
 Realizarea procedurii de recrutare st selectie a personalului angajat in afara organigramei 

spitalului in cadrul proiectului: “Cresterea performantei in diagnosticul si tratamentul 

cancerelor la copii prin inbunatatirea echipamentului tehnic, achizitia de aparatura 

moderna, instruirea personalului medical si dezvoltarea de recomandari” 

 Raportari câtre Ministerul Fondurilor Europene, Ministerul Sanatatii. 

 In scopul efectuarii operatunilor bancare, plati. 

 in scopul de a va tine la curent cu serviciile noastre, evenimentele pe care le organizam, 
transmiterea  de materiale informative. 

Colectam urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 

 cu functie de identificare - nume, prenume, domiciliu, sex, data nasterii, nationalitate. numarul si seria 
cartii de identitate; 

 date speciale – CNP, codul unic de asigurare, numarul cardului de sanatate, date privind starea de 

sanatate. date biometrice, convingeri religioasc, origine rasiala, dupa caz; 

 alte  date - ocupatie.  loc  de  munca (date  de contact,  nume,  prenume,  domiciliu,  numarul  si  seria  

cartii  de identitate) 

 date privind studiile si pregatirca profesionala: 

 date de contact – telefon,. E-mail, adresa postala. 

C. Destinatarii datelor 
               Dezvaluim datele dumneavoastra personale unor destinatari care pot fi :  autoritati si   institutii publice abilitate 

potrivit legii, prestatori sau imputernicitii IRO lasi innplicati in rea1izarea proiectului “Cresterea performantei in 

diagnosticul si tratamentul cancerelor la copii prin inbunatatirea echipamentului tehnic, achizitia de aparatura 

moderna, instruirea personalului medical si dezvoltarea de recomandari” si getionarea activitatilor 

administrative ce sprijina derularea proiectului, inclusive profesionistiice colaboreaza cu Iro Iasi, respectand 

secretul professional. Vom dezv alui datele dumneavoastra personale pentru a ne conforma oricarei obligatii legale sau 

in virtutea obligatiilor  noastre fata de o autoritate publ ica sau pentru a proteja  drepturile, proprietatea sau siguranta IRO lasi . 

D. Durnta pastrarii datelor cu caracter personal 

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

termenelor de arhivare. Stergem datele dumneavoastra la momentul la care ne solicitati acest lucru, cu exceptia 

datelor a caror furnizare si prelucrare este impusa de o prevedere legala;  acestea v or fi sterse in termenul prevazut 

de lege. 

mailto:runos@iroiasi.ro.
mailto:runos@iroiasi.ro.
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E. Procese de profilare automata si decizii automatizate 

Nu folosirm datele dumneavoastra personale pentru a evalua automat aspecte ale personalitatii dumneavoastra sau 

pentru a lua decizii automate despre dumneavoastra. 

F. Transferul datelor in strninatate 

 I RO  las i  nu   va  transmite  datele  dv s.  cu  caracter  personal  in  tari  din  afara UE  sau  SEE.  sau  catre   alte  organizatii 

internationale. 

G. Temeiul juridic al prelucrarii 

Prelucrarea datelor in scopurile de mai sus are ca temei: 

• Derularea  procedurii  de  recrutare  si  selectie  a  personalului  angajat  in  cadrul  proiectului:   Cresterea 

performantei in diagnosticul si tratamentul cancerelor la copii prin inbunatatirea echipamentului 

tehnic, achizitia de aparatura moderna, instruirea personalului medical si dezvoltarea de recomandari 

• Obligatiile ce ne revin potrivit legii : 

• Consimtamanul dumneavoastra in ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal in cadrul proiectului si a 

activitatilor care sunt necesare pentru aceasta precum si alte prelucrari pentru care legislatia in domeniu 

prevede obligativitatea obtinerii consimtamantului. In masura in care v-ati exprimat consimtamantul  cu privire 

la oa numita prelucrare, aveti oricand dreptul de a-l retrage.. 

• Regulanaentul CE. nr . 679 din 27 aprilie 2016 privind protectia datelor cu caracter personal,  si privind libera 

circulatie a acestor date si Legea nr. 95/2006. 

H. Drepturile dumneavoastra cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Drepturile acordate de Regulamentul CE privind protectia datelor 679/2016 sunt: dreptul de informare, acces, 

rectiticare, de a nu fi supuse unei decizii  bazate exclusiv pe prelucrarea automata, dreptul de portabilitate a datelor. 

Puteti solicita stergerea sau restrictionarea prelucrarii, cu exceptia cazului in care exista motive legitime care sa 

prevaleze cererii dumneavoastra. Puteti  sa  va opuneti  prelucrarii   atunci  cand scopul  prelucrari  nu il reprezinta 

serviciile medicale. Aceste drepturi le puteti exercita printr-o cerere scrisa adresata I RO Iasi. la sediul acesteia din 

Iasi. Str. G-ral Berthelot nr. 2-4 sau la adresa de e-mail  runos@iroiasi.ro. In cazul  ln  care considerati  ca 

prelucrarea s-a facut cu respecrarea legislatiei in vigoare av eti dreptul de a formula o plangere catre Autoritatea 

Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu caracter Personal. 

 

 DECLAR CA AM FOST INFORMAT 

data:    

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

Semnatura    

 

 

 

 

 
 


