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Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 

Axa prioritara 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei. 

Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înalta calitate, inclusiv asistență medicală 

și servicii sociale de interes general 

Titlul proiectului: „Competență și calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în 

domeniul bolilor infecțioase” 

Cod SMIS: 108129 

Beneficiar: Institutul Național de Boli Infecțioase "Prof.Dr. Matei Balș" 

 

ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR PERSONALE 

NUME/PRENUME 

 

 

COD NUMERIC 

PERSONAL 

 

Institutul Național de Boli infecțioase “Matei Balș” prelucrează în baza contractului de finanțare 

nr.3068/08.12.2017 pentru proiectului „Competență și calitate în serviciile medicale prioritare prin 

formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor infecțioase”, Cod SMIS 108129, datele 

dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, respectând REGULAMENTUL 

nr. 679 din 27 aprilie 2016. Institutul Național de Boli infecțioase “Matei Balș”, are obligaţia de a 

administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt 

furnizate.  

Datele dvs. personale (numele și prenumele, data și locul nașterii, sex, adresa de domiciliu, număr de 

telefon, adresa de mail, profesia, loc de muncă, date din actele de stare civilă, formare profesională-

diplome-studii, situație familială, situație economică și financiară, cetățenia, semnătura, imagine, voce) 

și datele cu caracter special (cod numeric personal, seria și nr. actului de identitate, date privind originea 

etnică, apartenența la un grup vulnerabil) sunt necesare prestării de către Institutul Național de Boli 

infecțioase “Matei Balș” și partenerii acestuia,  activităților din cadrul proiectului „Competență și 

calitate în serviciile medicale prioritare prin formarea specifică a personalului medical în domeniul bolilor 

infecțioase”, Cod SMIS 108129. 

 

DREPTURILE DVS. 

1. dreptul de acces 

la date 

vă permite să obţineţi confirmarea faptului că datele dvs. personale sunt 
prelucrate de către noi şi, dacă răspunsul este afirmativ, care sunt detaliile 
relevante ale acestor activităţi de prelucrare; 

2. dreptul la 

rectificare a datelor 

vă permite să rectificaţi datele dvs. personale dacă sunt incorecte; 

3. dreptul la 

ștergerea datelor 

vă permite să obţineţi ştergerea datelor dvs. personale în anumite cazuri, ca de 

exemplu: 

o dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au 
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fost colectate; 

o dacă procesarea s-a bazat pe consimţământul dvs. şi dacă v-aţi retras 

consimţământul, sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru 

procesarea datelor dvs. personale; 

o dacă se dovedește că datele dvs. personale au fost prelucrate în mod 

ilegal; 

4. dreptul la 

restricționarea 

prelucrării 

vă permite să obţineţi restricţia de procesare a datelor dvs. cu caracter personal 

în anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestaţi acurateţea datelor dvs. cu 

caracter personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această 

acurateţe); 

5. dreptul la 

portabilitatea 

datelor 

vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, într-un 

format structurat, utilizat în mod curent și lizibil, sau să transmiteți aceste date 

unui alt operator de date; 

6. dreptul la 

opoziție 
vă permite să vă opuneți la procesarea ulterioară a datelor dvs. cu caracter 

personal în condiţiile şi limitele stabilite de lege; 

7. dreptul de a 

depune o plângere 

la autoritatea de 

supraveghere 

vă permite să sesizați ANSPDCP – Autoritatea Națională de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal despre orice încălcare a drepturilor dvs., 
legată de prelucrarea datelor personale și puteți reclama nerespectarea 
drepturilor garantate de lege; în prealabil, trebuie să vă adresați operatorului cu 
15 zile înainte de a scrie ANSPDCP. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Institutul Național de Boli infecțioase “Matei 
Balș” şi sunt comunicate, conform contractului de finanțare și cu respectarea normativelor in vigoare, 
numai următorilor destinatari:  

 Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Capital Uman si Organismului 
Intermediar Regional delegat (OIR POS DRU Regiunea Bucuresti-Ilfov) 

 partenerilor contractuali ai operatorului, implicați în implementarea proiectului și/sau derularea 
activităților (furnizori de servicii necesare desfășurării activităților). 

 
 
 
Semnătură candidat_________________________     
 

Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor:  

Nume: Șchiopu Claudiu-Mihai 

Adresă de corespondență: str. Dr. Calistrat Grozovici, Nr. 1, Bucuresti, sector 2;  

Adresă de E-mail: dpo@mateibals.ro 

mailto:dpo@mateibals.ro

