Acord de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
în baza noilor norme GDPR și a legislației naționale incidente
Domnul/Doamna ................................................................................................................... domiciliat/ă
în ................................................................... str. ............................................................. , posesor/ posesoare
al/a C.I. seria ...... nr. ................................., CNP .................................................. eliberat
de ....................................... la data de ................................................., valabil până la data de ....... ........ ....,
numit/ă în continuare candidat, în vederea participării la concursul pentru ocuparea postului
de
............................................................................................................................................................, în
cadrul departamentului ......................................................................., în vederea organizării concursului,
operatorul Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca prelucrează 1 datele cu
caracter personal în conformitate cu prevederile legale.
Rolul prezentului Acord este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate
și scopul în care acestea sunt folosite.
Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de către operator:
ꞏ Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, vârsta, data nașterii, sex, telefon, e-mail, CNP,
naționalitate, semnătura olografă și digitală).
ꞏ Date cu caracter personal privind educația și experiența profesională (istoric educație și training, calificări,
certificări, experiență profesională). Datele sunt colectate în cazul angajării și a înscrierilor la cursuri de inițiere/
perfecționare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal completate în formulare de înscriere și a documentelor personale
depuse la dosarul de înscriere, se face în baza legii și a consimțământului dumneavoastră pentru acele categorii de date
personale care nu sunt acoperite de lege, astfel:

Activități de
prelucrare

Procesarea dosarelor
candidaților pentru
ocuparea posturilor
vacante / angajare
personal / întocmire
contracte de
cercetare / elaborare
decizii
Publicarea
rezultatelor
Publicarea CV
online

Perioada de
stocare și
prelucrare
estimată

Până la
încheierea
perioadei de
concurs /
angajare
personal /
arhivare
conform
legislației
naționale

Tipul de date personale/
documente personale
Nume, prenume, CNP, Seria si nr.
CI, adresa de domicliu, cazier,
adeverință medicala, CV complet,
copii acte studii, copii documente
personale (certificat
naștere/căsătorie), adeverință
vechime.

Consimțământ
(se marchează cu X )
DA

NU

Adresă de e-mail*

DA

NU

Număr de telefon*

DA

NU

Nume și prenume

DA

NU

Toate datele din CV (cu excepția
datelor personale)

DA

NU
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Cf. art. 4 pct. 2, prin prelucrare se înțelege: „orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal
sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau
distrugerea” .
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Scopul în care datele personale sunt utilizate:
Operatorul Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca prelucrează datele
dumneavoastră personale în următoarele scopuri:
ꞏ raportări interne sau către alte entități, autorități ;
ꞏ soluționarea potențialelor litigii, deferite instanțelor (de drept comun sau arbitrale, din țară sau străinătate), a
reclamațiilor și a solicitărilor din partea acestpra;
ꞏ efectuarea de verificări de integritate, detectarea și prevenirea potențialelor fraude ;
ꞏ comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat sau guvernamentale abilitate.
Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastră, pentru scopurile menționate mai sus, are ca temei:
ꞏ În cazul în care veți fi admis la concursul suținut se efectuaează demersurile premergătoare încheierii
contractului;
ꞏ obligația legală a Operatorului;
ꞏ consimțământul dumneavoastră;
ꞏ interesul legitim al Operatorului, pentru verificarea integrității și conformității persoanelor vizate, prevenirea
fraudelor și a plăților nejustificate, etc.
Categoriile de destinatari catre care se pot divulga datele personale colectate:
ꞏ autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, autorități de protecție a consumatorilor, precum și cele din
domeniul formării profesionale, organele statului competente în materie penală), ca urmare a unei obligații legale a
Operatorului;
ꞏ instituții, agenții de stat, guvernamentale sau asociații din domeniul asigurărilor, dacă legislația stipulează
acest lucru;
ꞏ instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, birouri de traduceri, alte
servicii autorizate, experți evaluatori;
ꞏ orice instituție de stat sau privată care prelucrează imagini foto-video sau orice suport de stocare a datelor cu
caracter personal ;
Stocarea datelor personale
Datele personale vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru scopurile menționate mai sus sau pe perioada
de timp prevăzută de dispozițiile legale generale, precum și cele aplicabile în materie de prestări servicii.
Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră personale sunt cele prevăzute în
GDPR: dreptul de acces la datele cu caracter personal (art. 12-15), dreptul la rectificare (art. 16), dreptul la ștergerea
datelor sau „dreptul de a fi uitat" (art. 17), dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), dreptul la portabilitatea datelor
(art. 20), dreptul la opoziție și proces decizional individual automatizat (art. 21-22), dreptul de a vă retrage
consimțământul (art. 7), dreptul de a depune o plângere la noi și/sau la autoritatea competentă privind protecția datelor
– ANSPDCP (art. 77), dreptul de a exercita o cale de atac judiciară (art. 78-79).
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum și pentru întrebări suplimentare cu privire la acest Acord sau în
legatură cu utilizarea de către Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca a datelor
personale, vă rugăm să ne contactați alegând oricare din modalitățile de contact, precizând numele dumneavoastră,
adresa poștală sau de e-mail (în funcție de modalitatea prin care doriți să comunicăm), numărul de telefon și scopul
cererii.
Declar că am citit în întregime acordul și că am înteles pe deplin conținutul său.
DATA:

Semnătura:
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