
ACORD privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

 

 

 

 

Subsemnatul/a……………………………………………………………

……..., având CNP.................................................., identificat cu C.I. seria  ….., 

nr. ……., eliberat la data de ………………., cu CIF ……………., în calitate de 

membru/ă a Societății Timiș de Medicina Familiei (denumită în continuare 

STMF); 

Prin acest acord îmi exprim în mod expres consimţământul ca datele cu 

caracter personal ale subsemnatului/ei, care sunt oferite de către mine, să fie 

prelucrate, respectiv transmise pe durata înscrierii ca membru/ă a 

subsemnatului/ei în asociația Societatea Timiș de Medicina Familiei, oricăror 

autorități sau persoane fizice ori juridice cu care asociația va avea raporturice 

implică desfășurarea ativității de către SMFT. 

 Prezentul acord este necesar în conformitate cu Regulamentul General 

privind Protecţia Datelor și a legislaţiei de punere în aplicare a acestuia, care 

transpun prevederile Directivei (UE) 2016/680 a Parlamentului European şi a 

Consiliului din 27 aprilie 2016;și asigură aplicarea dispozițiilor 

Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 

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. 

 Începând cu 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul European 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu 

character personal și libera circulație a acestor date (denumit în continuare 

Regulament).  

 Scopul acestuia este creșterea nuvelului de protecție a datelor personale și 

crearea unui climat de încredere care să permit fiecărei personae controlul 

asupra propriilor date.  

 Vă informăm prin prezenta despre cum Asociația STMF vă protejează 

datele dumneavoastră personale. 

 

Ce date personale prelucrăm? 

 

 Datele personale pe care le prelucrăm sunt datele de identificare și alte 

date personale pe care le primim direct de la dumneavoastră – în calitate de 

membru STMF. 

 

Cum prelucrăm datele personale? 
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 Prelucrăm datele personale doar pentru scopuri legitime în legătură cu 

activitatea STMF, pentru transmiterea notificărilor pentru plata cotizațiilor, 

pentru transmiterea datelor la sediul central din București, precum și alte 

informații/invitații la evenimentele organizate de asociație, ori pentru 

transmiterea datelor către autorități. 

 Prelucrarea datelor personale se întemeiază întotdeauna fie pe încheierea 

și/sau executarea cererii de adeziune ca membru STMF, fie pe: nevoia de a 

respecta o obligație legală, pentru protejarea intereselor dumneavoastră vitale, 

de imagine, interesul nostru legitim sau un interes public major sau, după caz, în 

alte situații, pe consimțământul dumneavoastră. 

 

Comunicăm date personale către alți destinatari? 

 

 În considerarea calității dumneavoastră de membru STMF și pentru 

îndeplinirea obligațiilor legale ce ne revin sau în alte scopuri legitime, datele 

personale se transmit către autorități publice sau colaboratori. 

 

Cât timp prelucrăm datele personale? 

 

 Datele personale sunt prelucrate pe toată perioada de timp în care 

dumneavoastră aveți calitatea de membru al STMF și după încetarea calității de 

membru, datele se vor prelucra cel puțin pe perioada impusă de prevederile 

legale aplicabile în domeniu, inclusiv dar fără limitare, la dispozițiile privind 

arhivarea. 

 

Care vă sunt drepturile și cum pot fi exercitate? 

 

 Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de 

prelucrare a datelor eprsonale; 

 Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le 

puteți complete; 

 Dreptul la ștergerea datelro (dreptul de a fi uitat) – puteți obține 

ștergerea datelor în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost făcută legal sau 

în alte cazuri prevăzute de Regulamentul General privind Protecţia Datelor 

/lege; 

 Dreptul la restricționarea prelucrării – puteți solicita restricționarea 

prelucrării în cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri 

prevăzute de lege; 

 Dreptul la opoziție – puteți să vă opuneți, în special prelucrărilor de date 

care se întemeiază pe interesul nostrum legitim; 

 Dreptul la portabilitatea datelor – puteți primi, în anumite condiții, 

datele pesonale pe care ni le-ați furnizat sau puteți solicita ca respectivele date să 

fie transmise altui operator; 



 Dreptul de a depune plângere – puteți depune plângere față de 

modalitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal la Autoritatea Națională 

de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care 

prelucrarea se întemeiază pe consimțământul dumneavoastră, vi-l puteți retrage 

oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru viitor, 

prelucrarea efectuată anterior retagerii, rămânând în continuare valabilă; 

Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: în principiu, nu 

efectuăm prelucrări automate ale datelor personale, însă în cazul unor astfel de 

prelucrări puteți cere și obține intervenția cu privire la acea prelucrare, vă puteți 

exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.  

Vă puteți exercita aceste drepturi fie individual, fie cumulate, prin 

trasnmiterea unei solicitări scrise la sediul STMF. 

 

 

 
Data                                                                            Semnătura, 
 
………………………                                                    …………………………………… 


