
ANEXA 2 

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI GALAŢI 
Declaratie de consimtamant 

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

 Directia de Sanatate Publica Galati, cu sediul in Galati, Str.Brailei nr.177, operator de date cu caracter 

personal, prelucreaza datele cu caracter personal ale persoanelor vizate (nume, prenume, CNP, numar si serie carte 

de identitate, adresa de domiciliu, conturi email, telefon, etc.) prin mijloace automatizate/ manual in vederea 

scopului specificat in declaratie. 

 Datele furnizate sunt destinate utilizarii de catre operator, sunt comunicate persoanei vizate sau 

reprezentantului legal al persoanei vizate si nu vor fi transferate catre alte entitati, cu exceptia autoritatilor 

competente de cercetare a unor fapte penale, la solicitarea acestora. 

 Astfel, in vederea unei prelucrari echitabile si transparente si pentru garantarea demnitatii umane, a 

intereselor legitime si a drepturilor  fundamentale ale persoanelor vizate operatorul pune la dispozitie persoanei 

vizate urmatoarele informatii, conform Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European si 

al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protectia datelor) : 

- dreptul de a cunoaste perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal  conform prevederilor 

legale, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, datele de contact ale responsabilului cu protectia datelor; 

- dreptul de a solicita accesul la acestea printr-o cerere scrisa, semnata si datata, de rectificare, blocare, 

restrictionare sau stergere a acestora (dreptul de a fi uitat), precum si a dreptului de a se opune prelucrarii; 

- dreptul de a retrage consimtamantul in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii efectuate pe baza 

consimtamantului inainte de retragerea acestuia; 

- dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale; 

- dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere. 

 

Subsemnatul, ___________________________________________, avand datele de identificare: 

_____________________________________________________________________________________________, 

declar pe propria raspundere ca imi dau acordul cu privire la utilizarea si prelucrarea datelor mele personale in scopul 

_______________________________________________________________________________________, 

iar aceste date corespund realitatii. 

   In acest sens, sunt de acord cu depunerea de copii ale urmatoarelor documente: 

________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________, ele 

fiind necesare în scopul anterior menționat. 

 Am luat la cunostinta faptul ca refuzul meu determina refuzul operatorului/ furnizorului de a incheia orice 

contract cu persoana mea sau de a-mi elibera documentele solicitate si, in consecinta, de a nu-mi furniza serviciile 

dorite. 

  Am luat la cunostinta ca datele vor fi tratate confidential, in conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce 

priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

  Data        Semnatura 

 

……………………………………………     …………………………………………………….. 


