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PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN 
Axa prioritară 4 - Incluziunea socială și combaterea sărăciei 
Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare 
Prioritatea de investiții 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență medicală și servicii sociale de 
interes general 
Obiectivul specific 4.9: Creșterea numărului de persoane care beneficiază de programe de sănătate și de servicii orientate către prevenție, depistare 
precoce (screening), diagnostic și tratament precoce pentru principalele patologii 
Titlul proiectului: Organizarea de programe de depistare precoce (screening), diagnostic și tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al 
tuberculozei latente 
Contract nr. POCU/225/4/9/117426 (Cod SMIS 2014+: 117426) 

 

INFORMARE CU PRIVIRE LA CONSIMȚĂMÂNTUL 

PRIVIND ACORDUL DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

În cadrul Proiectului ”Organizarea de programe de depistare precoce (screening), 
diagnostic şi tratament precoce al tuberculozei, inclusiv al tuberculozei latente”, Contract nr. 
POCU/225/4/9/117426 (Cod SMIS 2014+: 117426),  

Fiecare persoană participantă este informată despre obiectivele și activitățile în care este 
implicată în mod voluntar și în cunoștință de cauză, inclusiv cu privire la modul în care sunt 
prelucrate datelor cu caracter personal (inclusiv datele privind sănătatea, acolo unde este cazul). 

Astfel, în cadrul acestui proiect sunt implicați următorii operatori de date: 

1. Institutul de Pneumoftiziologie ''Marius Nasta” (IPMN)- Beneficar- lider de parteneriat 
cu sediul în București, Șoseaua Viilor nr. 90, Sector 4, codul fiscal 4316180, email: 
gdpr@screeningtb.ro; 

2. Asociația Română Anti-SIDA (P1) cu sediul in Bucuresti, Bd. Eroii Sanitari nr. 49 email: 
gdpr@arasnet.ro  

3. Uniunea Națională a Organizațiilor Persoanelor Afectate HIV/SIDA (P2) cu sediul in Strada 
Stefan Greceanu nr. 7, etaj 1, București email: unopa@unopa.ro  

4. Fundația Centrul pentru Politici și Servicii de Sănătate (P3) cu sediul in Intrarea Gădinți nr.4, 
București email: protectia-datelor@cpss.ro  

5. Asociația SamuSocial din România (P4) cu sediul in Sos. Grozăvești nr. 82Bis, Sector 6 
email: pr@samusocial.ro  

6. Asociația pentru Sprijinirea Pacienților cu Tuberculoză Multidrog Rezistentă (P5) cu sediul 
in Șos. Panduri nr. 29, bloc P2A, sc.1, etajul 2, ap. 11, Bucuresti, email: office@asptmr.ro  

7. Fundația Romanian Angel Appeal (P6), cu sediul în Str. Rodiei nr. 52, sector 3, Bucureşti, 
email: dataprotection@raa.ro.  

Fiecare persoană participantă în cadrul proiectului înțelege că datele colectate în urma 
screeningului sunt utilizate pentru a fi analizate prin metode statistice specifice pentru 
monitorizarea implementării și elaborării de studii, rapoarte și informări precum și pentru realizarea 
indicatorilor conform contractului de finanțare aferent Proiectului.  

Următoarele date cu caracter personal vor fi colectate în vederea realizării indicatorilor 
menționați în Contract nr. POCU/225/4/9/117426 (Cod SMIS 2014+: 117426), după cum urmează: 
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Nr. 
Crt 

Date cu caracter personal colectate IPMN P1 P2 P3 P4 P5 P6 

1.  Nume și prenume X X X X X X X 

2.  Adresa de domiciliu/rezidență/locuire X X X X X X X 

3.  CNP X X X X X X X 

4.  Serie și număr carte de identitate X X X  X X  

5.  Număr de telefon/ adresă de e-mail X X X X X X X 

6.  Date socio-demografice și psiho-medicale X X X  X X  

7.  Date necesare desfășurării activității de 
screening precum: zonă, localizare geografică, 
gen, categorie de vârstă, categorie de grup 
țintă din care faceți parte, situația pe piața 
forței de muncă, nivel de educație, categorie 
de persoană dezavantajată (după caz) 

X X X  X X  

8.  Semnătura X X X  X  X X X 

9.  Imagine X    X  X 

Datele colectate menționate mai sus vor fi transmise și stocate ca documente ale grupului 
țintă în format fizic (suport hârtie) și electronic, atât în arhivele IPMN cât și în arhivele partenerilor. 

Datele cu caracter personal, socio-demografice și pisho-medicale, așa cum sunt 
menționate în tabelul de mai sus, vor fi accesibile angajaților autorizați și reprezentanților 
operatorilor și procesatorilor menționați mai sus, implicați în Proiect, precum și autorităților 
competente în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

Fiecare persoană participantă în cadrul proiectului înțelege că datele vor fi procesate până 
când consimțământul va fi revocat sau cât este necesar în raport cu scopurile descrise mai sus, 
dar nu mai devreme de 3 ani de la data închiderii oficiale a POCU 2014-2020. După ce perioada 
indicată expiră, datele participanților vor fi șterse definitiv. Revocarea consimțământului nu 
afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are 
impact retroactiv). 

Fiecare persoană participantă în cadrul proiectului înțelege că, în calitate de subiect de 
date cu caracter personal, are dreptul să solicite oricărui operator din cei menționați mai sus 
următoarele: accesarea datelor personale, rectificarea, restricționarea prelucrării, portarea și 
copierea lor. Toate drepturile descrise în acest paragraf pot fi solicitate prin trimiterea unei cereri 
electronice la adresa de e-mail menționată mai sus către oricare operator de date. 

În cazul în care solicitările persoanei în cauză nu sunt soluționate prin transmiterea cererii 
la adresa de e-mail de mai sus, are dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal http://www.dataprotection.ro/. 

Alte detalii pot fi accesate pe site-ul www.screeningtb.ro la secțiunea GDPR. 
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