Fondul Social European
Programul Operațional Capital Uman 2014-2020
Axa prioritară: Incluziunea sociala si combaterea saraciei
Prioritatea de investiții: 9.iv: Creșterea accesului la servicii accesibile, durabile și de înaltă calitate, inclusiv asistență
medicală și servicii sociale de interes general
Beneficiar: SPITALUL CLINIC DE URGENTA SFANTUL PANTELIMON
Titlul proiectului: Formarea specialistilor implicati în furnizarea de servicii medicale pentru
preventia nasterii premature si pentru ingrijirea nou nascutului prematur in vederea reducerii mortalitatii si morbiditatii
infantile
Contract de finanțare nr. POCU/91/4/8/108028

NOTA DE INFORMARE A GRUPULUI TINTA PRIVIND PROTECTIA DATELOR
PERSONALE (GDPR)

NOTA DE INFORMARE este elaborata de catre Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon,
cu sediul Bucuresti, sector 2, Sos. Pantelimon Nr 340 – 342, in calitate de beneficiar al proiectului ,,
FORMAREA SPECIALISTILOR IMPLICATI ÎN FURNIZAREA DE SERVICII MEDICALE
PENTRU PREVENTIA NASTERII PREMATURE SI PENTRU INGRIJIREA NOU NASCUTULUI
PREMATUR
IN
VEDEREA
REDUCERII
MORTALITATII
SI
MORBIDITATII
INFANTILE“,contract finantare POCU/91/4/8/108028.
Formularul va fi utilizat in cadrul proiectului, in derularea procedurii de selectie participanti
cursuri de instuire in domeniul/actiunea prioritara Sanatatea femeii si copilului, respectiv in domeniul
preventiei nasterii mature si ingrijirii nou nascutului cu risc.
Ghidul de aplicare a regulamentului datelor personale (GDPR) este prescurtarea
regulamentului UE nr. 679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul întregii Uniuni Europene
precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățeniilor UE.
Definiții
In conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr.2016/679 privind protecția
persoanelor fizice in ceea ce privește libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei
95/46/Ce:
– “date cu caracter personal” inseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă (“persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume,
un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente
specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;
– “prelucrare” inseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni 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, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau

modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispoziţie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
– “operator” inseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism
care, singur sau impreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal; atunci cand scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul
intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute in dreptul Uniunii
sau in dreptul intern;
– “destinatar” inseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism
căreia (căruia) ii sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă. Cu
toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal in cadrul unei
anumite anchete in conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate
destinatari; prelucrarea acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile
in materie de protecţie a datelor, in conformitate cu scopurile prelucrării.
Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon este responsabil de confidentialitatea datelor
candidatilor pentru participarea la programul de formare în conformitate cu Ghidul de aplicare a
regulamentului datelor personale (GDPR) si cu prevederile Legii nr. 677/2001 privind protecţia
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu
modificările şi completările ulterioare, precum şi cu prevederile Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu
modificările şi completările ulterioare. Nota de informare descrie modul in care sunt colectate si
utilizate datele personale transmise de candidati in procesul de recrutare si selectie grup tinta, dar si pe
parcursul implementarii proiectului si in perioada de sustentabilitate.
Beneficiarii proiectului
Grupul tinta este format din 500 de specialisti din domeniile obstetrica-ginecologie si neonatologie
care vor participa la 10 sesiuni de formare, inclusiv la sesiuni de simulare a unor activitati clinice si la
schimburi de bune practici in strainatate/conferinte/congres.
Structura grupului tinta a fost stabilita dupa cum urmeaza:
•

75 de medici specializarea obstetrica-ginecologie (medic primar, specialist sau rezident);

•

75 de medici specializarea neonatologie/pediatrie (medic primar, specialist sau rezident);

•

175 asistente medicale obstetrica-ginecologie;

•

175 de asistente medicale neonatologie.

Formularele in care veti completa date cu caracter personal
1.
Cerere de înscriere (Anexa nr.1);
2.
Carte de identitate – copie, conform cu originalul si semnata de candidat;

3.
Adeverinţă de la locul de muncă (in care se specifică angajatorul, secţia/compartimentul în care
este încadrat angajatul si vechimea in munca), eliberata cu maxim 30 de zile inainte de transmiterea
dosarului de candidatura – original;
4.
Diplome de studii (ultima diplomă obţinută în sistemul de învăţământ) – copie, conformă cu
originalul si semnata de candidat;
5.
Certificat de naştere – copie, conformă cu originalul si semnata de candidat;
6.
Certificat de căsătorie/ hotărâre judecătorească de divorţ – copie, conformă cu originalul si
semnata de candidat – daca e cazul;
7.
Curriculum vitae în format Europass - original, semnat pe fiecare pagina (Anexa 2);
8.
Formular de înregistrare în grupul ţintă (Anexa nr.3);
9.
Angajament de disponibilitate (Anexa nr.4);
10.
Declaraţie de consimţământ prelucrare date (Anexa nr.5);
11.
Declaraţie de evitare a dublei finanţări (Anexa nr.6).
Informatiile pe care le colectam din documentele solicitate
- Nume, Prenume
- CNP
- Data nasterii
- Informatii privind genul: Femeie / Barbat
- Domiciliu de resedinta
- Domiciliu de corespondenta
- Numar de telefon
- Adresa de e-mail
- Denumire angajator
- Tip institutie angajator
- Functia;
- Contract de munca numar/data:
- Varsta implinita la data inceperii activitatii de instruire
- Nivelul studiilor absolvite pana la data inceperii activitatii de instruire
- Specializarea in cadrul studiilor
- Informatii privind apartenenta la grupuri vulnerabile
- Copie C.I.
- Copie certificat de nastere
- Copie diploma de studii
- Imagini din cadrul sesiunilor de formare
- Inregistrari video/audio din cadrul sesiunilor de formare.
Cum folosim informatiile pe care le colectam
Informatiile transmise vor fi utilizate de catre Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon in
scopul inscrierii la cursurile de formare organizate pentru proiectul SMIS 108028, in cadrul procedurii
de selectie participanti si in scopul raportarii activitatilor de formare catre Autoritatea de Management
pentru Programul Operational Capital Uman - autoritatea de management si catre Organismul
Intermediar POCU Bucuresti –Ilfov, inclusiv in perioada de sustenabilitate.

Prelucrăm, de asemenea, date cu caracter personal in scop de informare si promovare a programelor de
formare si activitatilor din cadrul proiectului.

Accesul la informatiile furnizate
Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon va transmiste informatiile dumneavoastra unor terte
parti externe, precum OI POSDRU BI, Autoritatea de management pentru Programul Operational
Capital Uman, furnizori de cazare, transport, masa, OAMMR/CMR, etc.
Operatorul va lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal sunt
prelucrate, securizate si transferate conform legii in vigoare si va solicita furnizorilor sa respecte
cerintele GDPR.

Pastrarea datelor cu caracter personal
Pentru datele personale se aplica urmatoarele perioade de retentie: 3 ani pe perioada de implementare a
proiectului si inca minim 5 ani pana la inchiderea oficiala POCU 2014-2020, datele ramanand arhivate,
conform obligatiilor contractuale asumate de Spitalul Clinic de Urgenta Sfantul Pantelimon, prin
contractul de finantare incheiat cu AM POCU.
Drepturile legale
In vederea asigurării unei informări corecte, vă aducem la cunoștință că Regulamentul conferă
următoarele drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu caracter personal:
– dreptul de acces;
– dreptul la rectificarea datelor;
– dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
– dreptul la restricționarea prelucrării;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul la opoziție;
– drepturi cu privire la procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
– dreptul la retragerea consimțămantului in cazul prelucrării in scop de informare sau promovare;
– dreptul de a depune o plangere in fața unei autorități de supraveghere a prelucrării datelor cu
caracter personal;

– dreptul la o cale de atac judiciară;
– dreptul de a fi notificat de către operator.
Date de contact:
In cazul in care doriti sa va exercitati oricare din aceste drepturi, puteti sa faceti o solicitare in acest
sens catre: Expert grup tinta, email: pantelimon.neonatologie@gmail.com. Cererea dvs. va fi tratata in
termen de 30 zile de la inregistrarea acesteia.

