
ACORD/ CONSIMŢĂMÂNT 

ÎN VEDEREA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Subsemnatul:  CNP  

Locul de munca    

Domiciliat în:  Data nașterii:  

    

TELEFON  e-mail:  

Prin acest accord imi exprim in mod expres consimtamantul ca salariatii Biroului Resurse 
Umane din IRO Iasi sa prelucreze datele mele cu caracter personal care sunt oferite de catre mine in 
legatura cu aparitia/existenta  raporturilor de serviciu/munca, precum si sa colecteze si sa prelucreze 
datele mele pe durata raporturilor de serviciu /munca si sa asigure limitarea accesului persoanelor 
neautorizate in spatiile destinate exclusiv salariatilor. 

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 

declarant mai sus. 
Prezentul consimțământ este valabil pe durata necesară atingerii scopurilor de prelucrare 

menționate sau până la retragere. 
Sunt informat de către beneficiar - că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate 

cu prevederile Regulamentului 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 
transpusă prin Legea nr. 129/2018. 

Am fost informat cu privire la prevederile 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.  

Am fost informat că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

Am fost informat că datele cu caracter personal precum și ale copilului/copiilor meu/mei 
minor/minori, soțului/soției urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul IRO Iasi doar în scopurile 
prevăzute de legislație în ceea ce privește calitatea mea de angajat. 

Am fost informat că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în vederea 
obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv IRO Iasi precum și în scopul intereselor și 
drepturilor ce îmi revin. 

Am fost  informat că datele mele cu caracter personal sunt communicate autorităților publice 
precum și altor instituții abilitate (Ex.: DSP, MS, CAS, ITM, la solicitarea instanțelor judecătorești 
sau organelor de cercetare penală, etc.). 

Am fost informat că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am 
obligația de a aduce la cunoștința operatorului, respectiv IRO Iasi orice modificare survenită asupra 
datelor mele personale. 

Am fost informat că am dreptul să îmi retrag consimțămâtul în orice moment printr-o cerere 
scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă la sediul IRO Iasi exceptând cazul în care prelucrarea 
datelor mele cu caracter personal este necesară în legătură cu raportul de muncă/serviciu. 

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și stocarea datelor cu 
caracter personal în cadrul Institutului Regional de Oncologie Iasi. 
 
Data:______________________ 
 
Semnătura___________________ 



 
 


