Investeşte în oameni!
Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin
Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 3 „Creşterea adaptabilităţii lucrătorilor şi a întreprinderilor”
Domeniul major de intervenţie 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pentru promovarea
adaptabilităţii”
Titlul proiectului „Dezvoltarea competențelor personalului medical specializat privind prevenția,
diagnosticarea și tratamentul chirurgical al cardiopatiilor congenitale și dobândite la copii prin utilizarea
tehnologiei de vârf. CARDIOPED”
Contract POSDRU/179/3.2/S/152289
Beneficiar Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu Cluj-Napoca

Anexa 3 - Declaraţie de consimţământ (medici/asistente/asistenți)

Subsemnatul/Subsemnata,
_____________________________________________________,
CNP:_________________________________, declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu
privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale iar datele furnizate pentru înscrierea în
cadrul proiectului CARDIOPED - POSDRU/179/3.2/S/152289 corespund realităţii.
Am luat la cunoştinţă că datele furnizate vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile
Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
circulaţie a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 677/2001, cu modificările și
completările ulterioare, precum şi prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a
Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale şi protejarea confidențialității în
sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice),
transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter
personal şi protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și
completările ulterioare (conform obligaţiilor contractuale ale Universității de Medicină și Farmacie
“Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca, în calitate de beneficiar, asumate prin prevederile contractului de
finanţare POSDRU/179/3.2/S/152289 semnat cu OIR POSDRU CENTRU Art. 5. alin 8).
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