
 

 

 

DECLARATIE CONSIMTAMANT 

 

Subsemnatul/a …………………………......................................................................, legitimat cu CI 

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

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

sc. ....., ap. .…, tel. fix ……………..........., tel. mobil ......................................., e-mail 

......................................., ca beneficiar/a al proiectului " I CARE – Imbunatatirea nivelului de 

Competente Al REsurselor umane din domeniul oncologic", cod SMIS 108211 - proiect 

cofinantat din Fondul Social European prin Programul Operational Capital Uman 2014–2020, in 

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

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de 

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

completarea si semnarea prezentei declar ca pun la dispozitie, de buna voie, toate datele 

personale si imi exprim consimtamantul expres si neechivoc, asupra: 

1. Colectarii, prelucrarii si utilizarii tuturor datelor mele personale si a documentelor puse la dispozitie 

catre INSTITUTUL ONCOLOGIC “PROF.DR.ALEXANDRU TRESTIOREANU” BUCURESTI in parteneriat 

cu Asociatia "PartNET - Parteneriat pentru Dezvoltare Durabila", in scopul implementarii 

activitatilor proiectului mai sus mentionat, precum si in scop statistic. 

2. Sunt informat ca datele personale vor fi tratate confidential si sunt colectate ca beneficiar al 

proiectului " I CARE – Imbunatatirea nivelului de Competente Al REsurselor umane din domeniul 

oncologic", cod SMIS 108211, fiind utilizate in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

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

persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 

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

protectia datelor). 

3. Am fost informat si sunt de acord ca in baza unei cereri prealabile adresate, sa obtin un raspuns cu 

privire la datele respective stocate si la urmatoarele informatii: scopurile prelucrarii, categoriile de 

date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter 

personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, perioada pentru care vor fi stocate datele cu 

caracter personal, dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal ori 

restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal sau dreptul de opunere impotriva 

prelucrarii, dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere. 



 

 

 

4. Consimt ca datele cu caracter personal sa fie stocate pe perioada aferenta contractului proiectului " 

I CARE – Imbunatatirea nivelului de Competente Al REsurselor umane din domeniul oncologic", cod 

SMIS 108211  si transferate, comunicate numai partenerilor contractuali din cadrul proiectului mai 

sus mentionat si/sau, institutiilor publice/autoritatilor publice competente in verificarea, 

monitorizarea si gestionarea proiectelor finantate din Fonduri Europene Structurale si de Investitii.  

5. Am fost informat ca in baza unei cereri prealabile, am dreptul de a obtine fara intarzieri 

nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal incorecte sau inexacte care ma privesc si de a 

obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei 

declaratii suplimentare. 

6. Am fost informat si sunt de acord ca in baza unei cereri prealabile, in anumite circumstante, 

respectiv daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor 

pentru care au fost colectate sau prelucrate, nu exista niciun alt scop sau temei juridic, ori o 

obligatie legala pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, am dreptul de a obtine stergerea 

datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate.  

7. Am fost informat asupra dreptului de a ma opune prelucrarii datelor cu caracter personal in 

anumite circumstante, respectiv daca datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru 

indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, nu exista niciun alt scop sau 

temei juridic, ori o obligatie legala pentru prelucrarea acestora.  

8. Am fost informat asupra dreptului la restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal precum 

si asupra dreptului de a depune plangere la ANSPDCP (Autoritatea Nationala de Supraveghere a 

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal), in cazul in care voi considera ca prelucrarea datelor cu 

caracter personal incalca Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului 

din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 

caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protectia datelor). 

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 ca am citit, am inteles si sunt de acord cu prezenta declaratie.   

 

Data,                                                                                  Semnatura, 

 


