
           M I N I S T E R U L   S Ă N Ă T Ă Ţ I I 
DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI MARAMUREŞ 

                                          430031, Baia Mare, str. Victoriei  nr. 132, România 
                      Tel:(004) 0262/276501, Fax:(004) 0262/276002; E-mail:dspj.maramures@dspmm.ro 
__________________________________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________________________ 
Cod de înregistrare fiscală (CUI) 11317889 * Cod Cont Trezorerie RO48TREZ43620E365000XXXX 

 

           
Anexa nr. 1 la Regulament 

Declarație de consimțământ  

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Subsemanutul (a) �������������������������������, cod 

numeric personal ���������������������, născut (ă) la data 

����������������� în localitatea��������������������., 

domiciliat (ă) în �����������������������������������, 

posesor al C.I. seria��.. nr�������, eliberată de ���������������, la data 

de �����., declar că: 

Am fost informat (ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 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 (Regulamentul general privind 

protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. 

Am fost informat (ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele și 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

Am fost informat (ă) că datele cu caracter personal precum și ale copilului/copiilor meu/mei 

minor/minori, soțului/soției urmează să fie prelucrate și stocate în cadrul Ministerului Sănătății și 

Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană Maramures doar în scopurile prevăzute de legislație în ceea 

ce privește calitatea mea de angajat. 

Am fost informat (ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară în 

vederea obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv Ministerului Sănătății și Direcţia de 

Sănătate Publică Judeţeană Maramures precum și în scopul intereselor și drepturilor ce îmi revin. 

Am fost  informat (ă) că datele mele cu caracter personal sunt communicate autorităților 

publice precum și altor instituții abilitate (Ex.: ANAF, ANFP, ITM, A.N.I, la solicitarea instanțelor 

judecătorești sau organelor de cercetare penală, etc.). 
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Am fost informat (ă) că în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter personal, am 

obligația de a aduce la cunoștința operatorului, respectiv Ministerului Sănătății și Direcţia de Sănătate 

Publică Judeţeană Maramures orice modificare survenită asupra datelor mele personale. 

Am fost informat (ă) că am dreptul să îmi retrag consimțămâtul în orice moment printr-o cerere 

scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană 

Maramures, 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 Ministerului Sănătății și Direcţia de Sănătate Publică Judeţeană 

Maramures. 

 

Data����������..                                      Semnătura����������.. 
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Anexa nr. 2 la Regulament 

Declaratie de consimtamant   

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Ministerul Sănătății cu sediul in Bucuresti, Str. Cristian Popișteanu nr. 1-3 Sector 1 și Direcţia 

de Sănătate Publică Judeţeană Timiş, str. Lenau nr.10, Timișoara, operator de date cu caracter 

personal, prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (nume, prenume, CNP, 

numar si serie carte identitate, adresa de domiciliu, conturi email, imagine, telefon, etc.) prin mijloace 

automatizate/ manuale in vederea scopului specificat in declaratie. 

Datele furnizate sunt destinate utilizarii de catre operator, sunt comunicate persoanei vizate 

sau reprezentantului legal al persoanei vizate si nu vor fi transferate  catre alte entitati, cu exceptia 

autoritatilor competente de cercetare a unor fapte penale, la solicitarea acestora. 

Astfel, in vederea unei prelucrari echitabile şi transparente si pentru garantarea demnității 

umane, a intereselor legitime și a drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate operatorul pune la 

dispozitie persoanei vizate urmatoarele informatii, conform Regulamentului  UE nr. 679 din 

27.04.2016:  

- dreptul de a cunoaste perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal 

conform prevederilor legale, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, datele de contact ale 

responsabilului cu protecţia datelor; 

- dreptul de a solicita accesul la acestea printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, de 

rectificare, blocare, restricţionare sau ştergere a acestora (dreptul de a fi uitat), precum si a dreptului 

de a se opune prelucrării; 

- dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea 

prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia; 

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; 

- dreptul de a depune o plângere în faţa autorităţi de supraveghere 
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Subsemnatul,________________________________________________________________

____________________________________________, având datele de identificare: 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________, declar pe 

propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale în 

scopul 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________, iar aceste 

date corespund realităţii. 

   În acest sens, sunt de acord cu depunerea de copii ale următoarelor documente 

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________, ele fiind 

necesare în scopul anterior menționat. 

Am luat la cunoștință faptul că refuzul meu determină refuzul operatorului/furnizorului de a 

incheia orice contract cu persoana mea sau de a-mi elibera documentele solicitate şi, în consecinţă, 

de a nu-mi furniza serviciile dorite. 

  Am luat la cunoştinţă că datele vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD) nr. 679 din 27.04.2016,   

 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

libera circulaţie a acestor date cu modificările si completările ulterioare. 

          Data                                                                         Semnatura 

-------------------------------------------                  -------------------------------------------- 

 

 


