COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI

DECLARAȚIE
PRIVIND ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI
PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Sunt de acord și îmi exprim consimțământul ca datele mele personale să fie prelucrate de către
Colegiul Medicilor Veterinari cu sediul în Splaiul Independenței nr. 105, Sector 5, cod poștal
050097, București.
Colegiul Medicilor Veterinari, în calitate de gestionar al Registrului de Evidență a Câinilor cu
Stăpân (RECS) în temeiul Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr.
155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor cu stăpân, prelucrează
următoarele date personale ale medicilor veterinari autorizați ca operatori RECS: nume,
prenume, CNP, cod parafă, adresă poștală, număr telefon, e-mail.
Prelucrarea datelor personale menționate mai sus este realizată în următoarele scopuri:
-

pentru a vă putea autoriza ca operator al Registrului de Evidență a Câinilor cu Stăpân
(RECS);

-

realizarea și transmiterea către dumneavoastră a unor informări sau instrucțiuni cu
privire la aspecte profesionale, legislative sau care țin de modalitățile de operare în
aplicația RECS;

-

sprijinirea autorităților competente în vederea soluționării potențialelor reclamații sau
sesizări;

-

sprijinirea autorităților competente în vederea soluționării potențialelor litigii;

-

comunicarea sau raportarea către autorități, instituții sau agenții de stat sau
guvernamentale abilitate, la solicitarea acestora, dacă există bază legală;

-

efectuarea de analize statistice.

Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră personale au ca temei:
-

o obligație legală a operatorului (Colegiul Medicilor Veterinari);

-

consimțământul dumneavoastră, acordat prin completarea și semnarea prezentei
declarații.

Categoriile de destinatari către care pot fi divulgate datele personale colectate sunt
reprezentate de autorități ale statului sau guvernamentale (Autoritatea Națională Sanitară

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, instanțe de judecată, organe ale statului
competente în materie penală, structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, structuri ale Poliției
Locale, autorități de protecție a consumatorilor etc.), ca urmare a unei obligații legale a
operatorului.
Durata stocării datelor personale este reprezentă de perioada de funcționare a aplicației RECS.
Printre drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră personale prelucrate de
către Colegiul Medicilor Veterinari se numără dreptul de a primi informații cu privire la
prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate, dreptul de a solicita rectificarea datelor
inexacte sau completarea celor incomplete, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de
supraveghere dacă veți considera că prelucrarea datelor este o încălcare a prevederilor GDPR
etc. În situația în care doriți să vă exercitați drepturi precum dreptul de a solicita ștergerea
datelor cu caracter personal, dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor etc. sau
doriți să vă retrageți consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, datele
dumneavoastră personale vor fi transferate într-o secțiune specială a aplicației, nu vor mai fi
vizibile decât pentru administratorii aplicației RECS, dar nu vor putea fi șterse din aplicație
deoarece astfel ar fi compromisă posibilitatea de realizare a trasabilității unor date din sistem.

Subsemnatul (a) ……………………………………………………………………………..domiciliat(ă) în localitatea
(sat/comună/oraș)……………………………………………………………………….………………………………………………,
Sector/Județ…………………………………..……….., Str. ……….……………………………………………………………….,
Nr. …………., bloc…………., sc. ………, et. …….. apart. …………….., identificat cu CI seria………,
numărul………………………….., cod numeric personal (CNP) …………………………………., adresa e-mail
…………………………………………………………………………………………….
declar că sunt de acord și îmi exprim consimțământul ca datele mele personale să fie prelucrate
(colectate, înregistrate, stocate, transmise și utilizate) de către Colegiul Medicilor Veterinari.
Declar că am luat la cunoștință informația privind calitatea de operator de date cu caracter
personal a Colegiul Medicilor Veterinari.
Declar că atât furnizarea datelor care urmează să fie introduse în baza de date a aplicației
RECS, cât și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt voluntare.

Declarant (medic veterinar operator RECS):

Nume și prenume ………………………………………………

Data completării și semnării ………………………………

2

Semnătura ………………………………………

