
 

 

 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

DE CĂTRE OAMGMAMR FILIALA IAȘI 

 Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România 
Filiala Iași, cu sediul în Iași, Strada Morilor nr. 22, telefon 0232 240 695, email: secretariat@oammr-
iasi.ro, reprezentată legal prin dna. Pintilie Liliana Lăcrămioara în calitate de Președinte, prelucrează 
datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul atribuțiilor desemnate legal prin OUG 
144/2008,  
OAMGMAMR Iași are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile 
specificate, datele personale pe care ni le furnizați. 
 
Drepturi cu privire la prelucrarea datelor personale și dreptul de petiție sau plângere 
Conform Regulamentului, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări au 

următoarele drepturi: 

1. dreptul de a primi informații clare și inteligibile cu privire la datele personale pe care le prelucrăm; 

2. dreptul de acces la datele personale; 

3. dreptul la rectificarea datelor personale prelucrate și/sau administrate; 

4. dreptul de ștergere a datelor personale prelucrate, atunci când acest lucru nu contravine unei prevederi 

legale (dreptul de a fi uitat); 

5. dreptul la restricționarea prelucrării datelor personale; 

6. dreptul la portabilitatea datelor personale către alt Operator; 

7. dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat ce include dreptul de a se opune 

prelucrării datelor personale, cu excepția cazului în care prelucrarea este legitimă (operatorul face această 

prelucrare ca urmare a respectării unor cerințe legale); 

8. dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat, inclusiv profilare. 

Pentru exercitarea drepturilor prevăzute anterior, persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul 

unei prelucrări efectuate în cadrul OAMGMAMR Iași au dreptul de a adresa o cerere scrisă, datată și 

expediată la adresa organizației sau transmisă electronic la dpo@oammr-iasi.ro prin care să-și exercite în 

mod just și licit dreptul de intervenție garantat, privind drepturile anterior menționate. 

La aceeași adresă se pot solicita informații suplimentare, clarificări sau se pot semnala situații în care s-au 

produs încălcări ale acestor drepturi în cadrul prelucrării datelor cu caracter personal de către 

OAMGMAMR Iași. 

OAMGMAMR Iași va răspunde la solicitări într-un termen rezonabil de maximum 30 zile, acesta putând fi 

extins în condiții excepționale, justificate, cu informarea solicitantului, la 60 de zile. 

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la numărul de telefon/fax: 0232-240695. 

Persoanele ale căror date cu caracter personal fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul Ordinului 

Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România – Filiala Iași, pot înainta 

plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

(A.N.S.P.D.C.P.), la sediul acesteia din B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 

010336, București, România, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. Plângerea se poate face direct sau prin 

reprezentant.  

Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. nu poate fi depusă înainte de curgerea termenului de soluționare a unei 

plângeri cu același conținut înaintată către Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din România – Filiala Iași. 

Pagina de internet a ANSPDCP: www.dataprotection.ro. 

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__________ 
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