
    
    

 
 
 

 

 
 
Fondul Social European 
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
Axa prioritară: Incluziunea socială şi combaterea sărăciei 
Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, 
inclusiv asistență medicală și servicii sociale de interes general  
Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE URGENŢĂ PENTRU COPII „M.S.CURIE”  
Titlul proiectului: „INTENSIV: Un + (Plus) de şansă la viaţă pentru copiii în stare critică” 
Contract de finanțare nr. POCU/91/4/8/109547 
Cod SMIS: 2014+: 109547 
 

 

INFORMARE ȘI DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL 

 

Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Maria Sklodowska Curie București, cu sediul în 
București, Bd. Constantin Brâncoveanu nr. 20, Sector 4, telefon / fax: 021 460 31 24, e-
mail: ccproiecte@gmail.com, având ca responsabil cu protecția datelor cu caracter 
personal pe d-na Teodora Valentina PĂUN, e-mail: juridic@mscurie.ro prelucrează 
datele cu caracter personal colectate prin intermediul documentelor de înscriere în 
Grupul țină al Proiectului POCU/91/4/8/109547, în conformitate cu cerințele 
Regulamentului UE nr. 679/2016 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 (GDPR), în următoarele scopuri: 

 Înscrierea în Grupul țintă al Proiectului POCU/91/4/8/109547; îndeplinirea 
obiectivelor Proiectului și în scop statistic, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare, având ca temei legal respectarea obligațiilor legale impuse de 
Contractul de finanțare POCU/91/4/8/109547;  

 Raportarea datelor participanților la program către Ministerul Fondurilor 
Europene, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul 
Operaţional Capital Uman, reprezentat prin Organismul Intermediar Regional 
pentru Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 
Regiunea București-Ilfov, având ca temei legal respectarea obligatiilor legale 
impuse de Contractul de finanțare POCU/91/4/8/109547; 

 Raportarea datelor participanților la program către Colegiul Medicilor din 
România, având ca temei legal respectarea obligatiilor legale impuse de Decizia 
Consiliului național al Colegiului Medicilor din România nr. 12 /2018 privind 
reglementarea sistemului național de educație medicală continuă, a criteriilor și 
normelor de acreditare a furnizorilor de educație medicală continuă, precum și a 
sistemului procedural de evaluare și creditare a activităților de educație 
medicală continuă adresate medicilor; 

 Comunicarea cu Grupul țintă și transmiterea de informări, având ca temei legal 
interesul legitim al Spitalului M.S.Curie legat de asigurarea bunei desfășurări a 
programelor de formare la care participați, atunci când, conform evaluării 
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noastre, considerăm că prelucrarea este corectă, rezonabilă și proporțională cu 
scopul prelucrării. 

 

Datele vor fi stocate la Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Maria Sklodowska 
Curie în format electronic și pe suport de hârtie, cel puțin 3 (trei) ani de la data 
închiderii POCU. De asemenea, Spitalul are obligația legală de a pune la dispoziția 
AMPOCU / OIPOCU delegat, Autorității de Certificare, Autorității de Audit, Comisiei 
Europene, Oficiului European de Luptă Antifraudă, Curții Europene de Conturi, precum 
și oricărui organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a 
finanțării nerambursabile, datele dumneavoastră. Persoanele vizate au dreptul de a 
solicita operatorului, în ceea ce priveşte datele cu caracter personal referitoare la 
persoana vizată, accesul la acestea, rectificarea acestora sau restricționarea prelucrării 
precum și dreptul la portabilitatea datelor; Persoanele vizate au dreptul de a depune o 
plângere în fața unei autorități de supraveghere. Dreptul la ștergerea datelor sau cel de 
a se opune prelucrării nu pot fi exercitate, având în vedere necesitatea respectării unei 
obligatii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului intern, precum și 
interesul legitim de a putea certifica participarea la programele de formare 
profesională autorizate de Colegiul Medicilor din România. Având în vedere că 
furnizarea de date cu caracter personal ce fac obiectul înscrierii dumneavoastră 
reprezintă o obligație legală, Spitalul M.S.Curie nu va putea permite înscrierea la 
programele de formare profesionala acreditate de Colegiul Medicilor din România a 
persoanelor care nu vor furniza aceste informații. 

Temeiul legal pentru prelucrarea datelor personale este art. 6 alin (1) lit. (a), (b), (c), 
(e), (f) GDPR. 

Pentru mai multe informații despre GDPR și drepturile persoanelor vizate, puteți accesa 
site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
– www.dataprotection.ro. 

 

Subsemnatul/Subsemnata ____________________________________________________, 
CNP___________________, declar că am luat cunoștință de Politica privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal a Spitalului Clinic de Urgență pentru Copii Maria 
Sklodowska Curie precum și de drepturile persoanelor vizate, inclusiv de existența 
dreptului de a-mi retrage consimțămantul în orice moment, fără a fi afectată 
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea 
acestuia.  

 
_________________________  
(nume, prenume, semnătură)  
 
Data ______________  
 
 

http://www.univnt.ro/listagdpr/lt.php?id=fhoIHgEYVwVSBg

