
     
 

 
 
 
 

CONSIMTAMANT 
Declaratia de aprobare pentru colectarea si procesarea datelor personale 

 
I. Intre: 
PACIENT (Nume Prenume conform registru) numit in continuare subiect  

si 
CENTRUL MEDICAL DR. BALICA ASISTENTA MEDICALA SRL, cu sediul in Timisoara str. Eroii de 
la Palis nr. 47 jud. Timis, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J35/1769/2017, avand cod de inregistrare 
fiscala 37557605, reprezentata legal prin Balica Nicolae Constantin  avand functia de Administrator  in cadrul 
firmei numit in continuare beneficiar 
II. Obiectul consimtamantului 
Prezentul consimtamant aproba colectarea si procesarea de catre beneficiar a datelor personale ale subiectului. 
III. Datele colectate 
Datele colectate de la subiect sunt urmatoarele: 

- nume, prenume  
- varsta   
- datele personale ale membrilor familie(reprezentant legal)- in cazul minorilor 
- informatii medicale/diagnostic 

IV. Scopul in care va fi utilizate consimtamantul 
Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict pentru stabilirea diagnosticului si a conduitei terapeutice. 
V. Drepturile subiectului 
Subiectul este protejat de catre Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter personal nr. 679/2016, 
poate interveni cand doreste si poate solicita : 

- informare cu privire la datele cu caracter personal prelucrate, acces la datele cu caracter personal  
- rectificarea datelor cu caracter personal care sunt inexacte, incomplete si care o privesc 
- portabilitatea datelor cu caracter personal -conf. art 20 din Regulament, subiectul are dreptul sa transmita 

datele sale cu caracter personal altui operator de date 
- opunere la prelucrarea datelor cu caracter personal pentru activitati de marketing direct, realizarea de 

profiluri, prin mijloace automate, in scopuri stiintifice sau istorice 
- restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter personal atunci cand se contesta exactitatea datelor, 

prelucrarea este nelegala, subiectul s-a opus prelucrarii datelor 
- stergerea informatiilor vizate fara intarzieri nejustificate 

In cazul în care considerati ca drepturile conferite de Regulamentul General pentru protectia Datelor cu caracter 
personal nr.679/2016 v-au fost incalcate ca urmare a prelucrarii datelor personale de catre beneficiar, va puteţi 
adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, pentru 
orice nelamurire sau intrebare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastra va pute i adresa Responsabilului de 
protec ie a datelor personale, la adresa de email: emiliamaria.balica@gmail.com 
VI. Masuri de protectie a datelor personale  
Datele cu caracter personal colectate sunt pastrate de beneficiar, in condi ii de protectie si securitate adecvate 
gestionarii datelor personale stocate pe suport hartie.  
VII. Valabilitate 
Prezentul consimtamant este valabil pana la retragerea sa. 
VIII. Declaratie: 
Subiectul isi exprima consimtamantul in favoarea beneficiarului cu privire la utilizarea datelor personale ale 
persoanei sale in scopurile descrise mai sus. Utilizarea datelor personale in alte scopuri decat cele descrise mai sus 
sau pentru transferul catre alti terti decat cei mentionati este strict interzisa. 
 
Locatie                                          Numele in clar si semnatura subiectului (ANEXA REGISTRU) 
Timisoara ______________________ 


