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DECLARATIE PE PROPRIA RASPUNDERE 

 

Subsemnatul (a) ..................................................................................., domiciliat (a) in 

...................................................................................................................................... 

identificat (a) cu B.I./C.I. seria ........, nr. ............, CNP ...........................................,  

 declar pe propria răspundere că: 

• Voi participa la activitățile proiectului în afara programului normal de lucru din 
cadrul unității medicale la care sunt angajat; 

• Imi arăt disponibilitatea de a participa la activitatea din proiect pentru care voi fi 
selectat; 

• Sunt de acord cu publicarea numelui și prenumelui meu în Lista persoanelor 
selectate pentru a face parte din grupul ţinta, listă care va fi postată pe site-ul 
beneficiarului: www.oamr.ro, conform metodologiei de selecție. 

• Am primit un exemplar al notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal de către OAMGMAMR  

• Îmi exprim □ acordul / □ dezacordul pentru publicarea datelor mele personale 
constând în imagini (fotografii, înregistrări audio și/sau video) în următoarele 
mijloace media: Internet - pe site-ul www.oamr.ro; Revista Ars Medica; canalul de 
facebook al OAMGMAMR. 
 

• □  Doresc / □ Nu doresc să fiu contactat/ă în scopul furnizării de informații privind 
activitatea OAMGMAMR (buletin de știri) la adresa de email pe care am 
menționat-o în Anexa 1 – ”Formular individual participant”. 
 
 

 Declar că am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu 
procesarea datelor mele personale prin canalele marcate mai sus și în scopul descris în 
conținutul notei de informare.  
 

 Data ………………………                      Semnătura ………………………… 

http://www.oamr.ro/
http://www.oamr.ro/
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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

de către OAMGMAMR  

 

 Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din 
România (OAMGMAMR), cu sediul în București, sector 1, Calea Griviței, nr.77, telefon 
021.2240055, email: secretariat@oamr.ro, reprezentată legal prin domnul Mircea Nicușor 
Timofte în calitate de Președinte, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter 
personal în scopul implementării, în calitate de Beneficiar, al proiectului cu finanțare 
europeană „Servicii medicale îmbunătățite calitativ printr-o nouă politică publică privind 
valorile profesiilor de asistent medical și moașă” – POLMED cod SIPOCA 169 /cod 
MySMIS 111787, respectiv pentru: 
- asigurarea vizibilității adecvate, transparenţei şi promovării corespunzătoare a 

proiectului, a obiectivelor şi rezultatelor obţinute;  
- pentru îndeplinirea activităților și rezultatelor asumate în proiect; 
- pentru raportări referitoare la categoriile de participanți la activitățile proiectului 

proiectului; 
- pentru crearea unei baze de date și transmiterea de buletin de știri (newsletter). 

Datele cu caracter personal furnizate de dvs. sunt destinate utilizării de către 
OAMGMAMR şi sunt dezvăluite: persoanelor din cadrul filialelor OAMGMAMR 
desemnate pentru înregistrarea grupului țintă, echipei de implementare a proiectului, 
Autorității de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă, 
respectiv Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și oricăror altor 
instituții abilitate, conform normelor în vigoare, să exercite control asupra beneficiarului 
proiectului, la cererea acestora. Toate persoanele care vor avea acces la datele furnizate 
de către dumneavoastră semnează, după caz, clauze de confidențialitate în acest sens. 

 Categoriile de date cu caracter personal supuse prelucrării sunt: numele și 
prenumele, data nașterii, genul, domiciliul de reședință și de corespondență, numărul de 
telefon, adresa de e-mail, locul de muncă (denumirea angajatorului) și funcția la locul de 
muncă, vârsta, nivelul studiilor, date privind aparteneța la grupuri vulnerabile și imaginea. 
Prin imagine înțelegem fotografii, înregistrări audio și/sau video prin care participanții pot 
fi recunoscuți individual. Fotografiile, înregistrările audio și/sau video pot fi publicate pe 
site-ul OAMGMAMR www.oamr.ro, în revista Ars Medica, pe rețeaua de facebook a 
OAMGMAMR și în buletinul de știri informativ trimis prin email, toate acestea fiind incluse 
în cadrul acțiunilor de promovare a activităților și/sau rezultatelor proiectului. 

Drepturile asupra fotografiilor nu sunt remunerate și includ și dreptul la prelucrare, 
în măsura în care prelucrarea nu denaturează. Publicarea fotografiilor nu va fi însoțită de 
dezvăluirea numelui. 

 Revocarea acordului privind prelucrarea datelor personale constând în imagini se 
poate face în orice moment în scris, printr-o cerere adresată OAMGMAMR, la adresele 
menționate mai jos. În cazul documentelor tipărite acordul nu mai este revocabil odată ce 
a fost dată comanda de tipărire. Nu rezultă dezavantaje în urma refuzului sau retragerii 
acordului de prelucrare a datelor constând în imagini. 

mailto:secretariat@oamr.ro
http://www.oamr.ro/
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 Refuzul de a furniza datele solicitate sau retragerea consimțământului pentru 

prelucrarea datelor personale (cu excepția imaginii) determină imposibilitatea participării 

la activitățile proiectului. 

 Datele personale menționate mai sus vor fi păstrate pe durata implementării 
proiectului precum și pe o perioadă de timp stabilită de legislația specifică arhivării 
documentelor. 
 Conform Regulamentului UE 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor 
date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia 
datelor) aveţi următoarele drepturi:  
 - dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, dreptul de a 
vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc, dreptul de a solicita accesul la 
datele personale, dreptul la rectificarea, stergerea sau restricționarea prelucrării acestor 
date, precum și dreptul la portabilitatea datelor și dreptul de a nu face obiectul unei 
decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.  
  

 OAMGMAMR are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru 
scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi și garantează securitatea si 
confidentialitatea datelor transmise. În acest sens, OAMGMAMR a implementat măsuri 
tehnice și organizatorice pentru a proteja și asigura confidențialitatea, integritatea și 
accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate, pentru a preveni utilizarea 
sau accesul neautorizat și pentru a preveni încălcarea securității datelor cu caracter 
personal, în conformitate cu legislația în vigoare. 
  

 Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea prevederilor 
Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul General privind Protectia Datelor 
Personale) și ale Legii nr.190/2018 din 18 iulie 2018privind măsuri de punere în aplicare 
a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 
2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 
95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
  

 Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau 
pentru exercitarea drepturilor dvs., vă puteţi adresa cu o cerere scrisă Ordinului 
Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, la 
următoarea adresă: București, sector 1, Calea Griviței, nr.77 sau pe e-mail: 
secretariat@oamr.ro. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor al 
OAMGMAMR sunt următoarele: email: dpo@oamr.ro, tel.021.224.00.55, 
fax:021.224.00.25. 

 De asemenea, beneficiaţi de dreptul de a vă adresa cu o plângere, Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(http://www.dataprotection.ro/) cu sediul în B-dul G-ral Gheorghe Magheru, nr.28-30, 
sector 1, București precum şi de dreptul de a vă adresa justiţiei. 

http://www.dataprotection.ro/

