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CONSIMTAMANT 

 

 

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL 
PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 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), 

Subsemnatul __________________________________________, domiciliat în 
loc.__________________,str._______________________,nr.____________________, 
CNP______________________________,e-mail_____________________________ , 
telefon_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

 îmi dau în mod expres și neechivoc consim țământul ca urm ătoarele date 
personale  : 

-nume 

-prenume 

-adresă, 

-orice informație care conține date cu caracter personal, în scopul soluționării 
cererii.  

 

să fie prelucrate de către Direcția de Sănătate Publică a Județului Satu Mare  
(după caz de terțe personae juridice), str. Avram Iancu, nr.14-16, cod fiscal 3896593, 
Tel 0261768101, fax: 0261768103,   reprezentată prin director executiv Dr. Mihai 
Macrina Livia, în scopul soluționării cererii/solicitării, pentru perioada de soluționare a 
cererii/solicitării. 

 

 

Data       Semnatura 

_____________     __________________ 
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INFORMARE 

 OPERATORUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL. Direcția de Sănătate Publică a Județului Satu 
Mare va aduce la cunoștință, în scopul exercitării dreptului la informare, prevăzut la art. 13 al. 1 din 
Regulamentul Uniunii Europene nr. 2016/679, următoarele: 

 (a)  identitatea și datele de contact ale operatorului și ale reprezentantului acestuia sunt:  Direcția 
de Sănătate Publică a Județului Satu Mare, str. Avram Iancu, nr.14-16, cod fiscal 3896593, Tel 0261768101, 
fax: 0261768103,   reprezentată prin director executiv Dr. Mihai Macrina Livia 

 (b)  scopurile în care sunt prelucrate datele cu c aracter personal sunt în vederea solu țion ării 
solicit ării/cererii. 

iar temeiul juridic al prelucr ării, îl constituie : Legea nr.95/2006, Ordinul nr.1078/2010, Ordinul 
nr.824/2006, Ordinul nr.1030/2009, legislația din domeniul sanitar. 

(c)  destinatarii sau categoriile de destinatari ai  datelor cu caracter personal (doar dacă datele cu 
caracter personal se transmit altor prsoane fizice sau juridice); 

(d)  dacă este cazul , intenția operatorului de a transfera date cu caracter personal către o țară terță sau 
o organizație internațională și existența sau absența unei decizii a Comisiei privind caracterul adecvat 
sau, în cazul transferurilor menționate la articolul 46 sau 47 sau la articolul 49 alineatul (1) al doilea 
paragraf, o trimitere la garanțiile adecvate sau corespunzătoare și la mijloacele de a obține o copie a 
acestora, în cazul în care acestea au fost puse la dispoziție. 

 (e) datele cu caracter personal vor fi stocate pen tru perioada solu ționare a cererii/solicit ării; 

(f)  Ave ți dreptul de a solicita operatorului, accesul la da tele dumneavoast ă personale, rectificarea, 
ștergerea acestora, restric ționarea prelucr ării, dreptul de a v ă opune prelucr ării și a dreptul la 
portabilitatea datelor; 

(g)  De asemenea ave ți dreptul de a retrage consim țământul în orice moment, f ără a afecta 
legalitatea prelucr ării efectuate pe baza consim țământului înainte de retragerea acestuia; 

(h)  Ave ți dreptul de a depune o plângere în fa ța unei autorit ăți de supraveghere; 

(i)  Vă inform ăm că furnizarea de date cu caracter personal reprezint ă o obliga ție necesar ă pentru 
solu ționarea a cererii/solicit ării, motiv pentru care sunte ți obligat s ă furniza ți aceste date cu 
caracter personal, consecin țele nerespect ării acestei obliga ții conducând la 
anularea........................................... .......; 

(j)  Vă inform ăm că nu exista un proces decizional automatizat care include crea rea de profiluri, în 
scopul de solu ționare a cererii/solicit ării, necesare operatorului în scopul de solu ționare a 
cererii/solicit ării, profiluri care nu vor fi f ăcute publice și care nu v ă vor afecta în niciun fel (dacă 
nu se creaza profiluri nu trebuie facută informarea de la litera f). 

(k) În cazul în care operatorul inten ționeaz ă să prelucreze ulterior datele cu caracter personal în tr-
un alt scop decât cel pentru care acestea au fost c olectate, precizate mai sus, v ă inform ăm că 
operatorul o s ă vă furnizeze, înainte de aceast ă prelucrare ulterioar ă, informa ții privind scopul 
secundar respectiv și orice informa ții suplimentare relevante. 

DATA INFORMARII 

…................................ 

REPREZENTANT LEGAL OPERATOR    PERSOANA VIZAT Ă 

Direcția de Sănătate Publică a Județului Satu Mare  ___________________________ 


