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NOTIFICARE-ACORD CU PRIVIRE LA 
 PRELUCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 
ORDINUL ASISTENȚILOR MEDICALI GENERALIȘTI, MOAȘELOR ȘI ASISTENȚILOR MEDICALI DIN 

ROMÂNIA - FILIALA IAȘI, numit în continuare OAMGMAMR Iași, persoana juridică română, cu sediul 

social în municipiul Iași, str. Morilor, numărul 22, județul Iași, organizată și funcționând în baza 

Ordonanței de urgență nr.144 din 2008, astfel cum a fost aprobată prin Legea nr.53 din 2014, cu 

modificările și completările ulterioare, cod unic de identificare fiscală 13398243, email: 

secretariat@oammr-iasi.ro, reprezentat legal de Președinte, Pintilie Liliana Lăcrămioara, vă informează 

prin prezenta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în 

conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor 

personale, în vigoare. 

 

Urmare a ofertei depuse de dvs. în cadrul procedurilor de achiziții desfășurate pentru 

implementarea de către OAMGMAMR Iași a  proiectului cu titlul ”Proiect Joint Network for 

Management of Cardiovascular Diseases in CBS region Romania-Moldova”, identificat cu nr. 

2SOFT/4.1/80, finanțat în cadrul programul de finanțare  Joint Operational Programme 

Romania-Republic of Moldova 2014-2020, potrivit contractul de finanţare 5304/07.02.2020, 

OAMGMAMR Iași, va proceda la prelucrarea datelor personale pe care ni le puneți la dispoziție, 

precum și orice alte date care ne sunt necesare, în conformitate cu prevederile contractuale și cu 

cele ale Regulamentului (UE) 2016/679.  

 

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a OAMGMAMR Iași este de a colecta 

numai datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să 

ne comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri. 

 

Datele cu caracter personal prelucrate, constau, fără ca enumerarea să fie limitativă, în: nume și 

prenume, cod numeric personal, seria, număr carte de identitate, adresa sediu/domiciliu, adresa 

de e-mail, număr de telefon. 

 

PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL IN SCOPURI DETERMINATE  

Prelucrarea datele cu caracter personal se face în următoarele scopuri:  

a) prelucrări documentelor, respectiv evaluării ofertei/ofertelor depuse; 

b) executării contractului, după caz; această situație include și interacțiunile anterioare semnării 

acestuia cât și pentru îndeplinirea obligațiilor noastre legale în calitate de parte contractantă;. 

c) conformării cu normele, reglementările legale, codurile de conduită sau ghidurile aplicabile 

sau în vederea aplicării legii și cooperarii cu autoritatile competente (inclusiv, dar fară a ne 

limita la, autoritațile fiscale și judiciare)  

d) satisfacerii unor interese legitime, precum:  
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− prevenirea, detectarea și investigarea infracțiunilor, inclusiv fraudă și spălare de bani 

sau finanțarea actelor de terorism, precum și analizarea și gestionarea riscurilor 

comerciale;  

− în legatura cu orice pretenție, acțiune sau procedură pentru protejarea sau exercițiul 

drepturilor și obligațiilor noastre contractuale și legale; 

− cooperarea cu autoritatile publice;  

− gestionarea și pregatirea rapoartelor, solicitarea de feedback sau participarea la 

sondaje, precum și efectuarea de cercetări și/sau analize în scopuri statistice. 

 

Vă facem cunoscut faptul că, aveți obligația de a asigura informarea adecvată a persoanelor 

vizate (prepușii, entității juridice din care faceți parte, care interacționează, indiferent de formă 

și calitatea acestora) în măsura în care acestea nu sunt informate în mod direct prin prezenta 

comunicare.  

 

 

TRANSFERAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALTOR PĂRȚI TERȚE  

Pentru a facilita desfașurarea activităților în legatură cu scopurile prelucrării detaliate anterior, 

vă aducem la cunoștință faptul că aceste date vor fi communicate către terți ca mod de 

îndeplinire a obligațiilor de conformare la reglementările legale aplicabile.  

Nu vom transfera datele dumneavoastra cu caracter personal în afara Spatiului Economic 

European decât dacă este strict necesar pentru derularea contractului și doar cu respectarea 

prevederilor legale în vigoare, aplicând măsuri de protecție adecvate și notificându-vă atunci 

când este cazul.  

Nu facem o prelucrare automata a datelor dumneavoastra cu caracter personal.  

 

PERIOADA DE PĂSTRARE  

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioada de timp necesară 

conformarii cu obligațiile legale specifice domeniului nostru de activitate sau conform 

termenelor de arhivare impuse de legislația aplicabilă. 

 

În funcție de momentul în care durata prelucrării menționată mai sus expiră și OAMGMAMR Iași 

nu mai are motive legale sau un interes legitim cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră 

cu caracter personal, acestea vor fi șterse în conformitate cu procedurile noastre care pot 

implica arhivarea, anonimizarea, distrugerea.  

 

SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

OAMGMAMR IAȘI va depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter 
personal aflate în posesia sau sub controlul său prin stabilirea unor măsuri rezonabile de 
securitate în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizarii, divulgarii, copierii, modificării sau 
aruncării neautorizate, precum și a altor riscuri similare.  

Subsemnatul/a _______________________________________________________________________ domiciliat/ă în 
___________________________________________________________________________________________ identificat/ă cu 
carte de identitate seria _______, nr. _________, cod numeric personal 
_____________________________________________, mail: ______________________________________________________ 
declar pe propria răspundere că _____________________________________________________________________ cu: 
                                                                                                                   (sunt de acord/ nu sunt de acord) 
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prelucrarea datelor mele personale de către  OAMGMAMR Iași în scopul descris în conținutul 
prezentei notei de informare.  
 
Acest material a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene.Conţinutul este doar în 
responsabilitatea Ordinului Asistenţilor Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenţilor Medicali din România 
Filiala Iași/Institutului Medico Sanitar Public Spitalul Raional Ungheni şi nu poate fi considerat, în nici o 
circumstanţă, ca reflectând poziţia  Uniunii Europene sau a Programului Operaţional Comun România - 
Republica Moldova 2014-2020. 

 

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

 


