CONTRACT
Nr……………………………../………………………….

Art. 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Colegiul Medicilor Veterinari din România, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 105, Sector
5, cod poștal 050097 București, Cod de identificare fiscală RO11629759, IBAN:
RO66RNCB0071008551980030, BCR-Sucursala Plevnei București, reprezentat legal prin
președinte - Conf. Univ. Dr. Viorel Andronie, în calitate de PRESTATOR și
S.C./C.M.V.I./C.M.V.A./U.S.A.M.V. …………………………………………………………………………………, cu
sediul

în

localitatea

.………………………………………………..…………………………………..…,

strada

…………………….……………………………………..., nr. …………………, județul ……………………………………..,
cod identificare fiscală ……………………………, J (pentru persoane juridice) …………………, Număr
Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică
………………………..,

Cod

IBAN

…………………………………………………………………..,

deschis

la

…………………………………………………………………………………, e-mail: ………………………………………..………
reprezentată legal prin ………………………………………………………………………………………………., în
calitate de BENEFICIAR.
Ținând cont de prevederile:


Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 155/2001, privind aprobarea programului de
gestionare a câinilor fără stăpân, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
285/2013;



Ordinului președintelui A.N.S.V.S.A. nr. 1/2014 pentru aprobarea Normelor privind
identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân;

Având în vedere că, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, menționate anterior,
Colegiul Medicilor Veterinari este gestionar al Registrului de Evidență a Câinilor cu Stăpân;
și
Luând în considerare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor – RGPD)
Părțile au convenit să încheie prezentul Contract, în următoarele condiții:
Art. 2 TERMENI, DEFINIȚII ȘI ABREVIERI
CONTRACT – reprezintă prezentul contract şi toate anexele sale;
PĂRȚILE CONTRACTANTE sunt Colegiul Medicilor Veterinari din România și Utilizatorul RECS
așa cum sunt ele denumite în prezentul contract.
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CMV - Colegiul Medicilor Veterinari din România;
RECS - Registrul de Evidență a Câinilor cu Stăpân;
UTILIZATOR RECS – unitatea medicală veterinară (SC/CMVI/CMVA/USAMV) care are
calitatea de beneficiar al prezentului contract;
OPERATOR RECS – titularul unității medicale veterinare care are calitatea de beneficiar al
prezentului contract și/sau medicul/medicii veterinari angajați în cadrul acestei unității
medicale veterinare, care sunt membri activi ai CMV și dețin atestat de liberă practică
medicală veterinară valid, și care este înscris și autorizat ca operator RECS.
PENALITATE CONTRACTUALĂ – despăgubirea stabilită în contractul de prestări servicii ca
fiind plătibilă de către una din părțile contractante către cealaltă parte, în caz de
neîndeplinire, îndeplinire necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor din contract
(majorări de întârziere și/sau daune-interese).
FORȚA MAJORĂ - un eveniment mai presus de controlul părților, care nu se datorează
greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului și
care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate
asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe
naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind
exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor
de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare
executarea obligaţiilor uneia din părţi;
Zi - zi calendaristică, dacă nu se prevede în mod expres altfel.
Art. 3 OBIECTUL CONTRACTULUI
Obiectul contractului îl constituie prestarea de către CMV a următoarelor servicii către
utilizatorul RECS:
3.1. acordă utilizatorului dreptul de a accesa RECS și de a efectua operațiunile de
înregistrare date și evenimente, precum și de a realiza actualizări și corecții, în
conformitate cu procedurile CMV;
3.2. gestionează RECS, în sensul că dezvoltă permanent baza de date și asigură mentenanța
acestuia;
3.3. asigură suportul de consultanță specializat, prin furnizarea de informații și precizări
privind aplicarea corectă a reglementărilor legale care privesc operarea în
RECS.
Art. 4 PREȚUL CONTRACTULUI
4.1. Prețul contractului (tariful aferent serviciilor prestate de către CMV) este definit drept
preț per cap de animal identificat și înregistrat în baza de date și este de 0,30 euro, exclusiv
TVA.
4.2. Plata serviciilor ce fac obiectul prezentului contract de către Beneficiar către CMV, se
va realiza pe bază de factură fiscala emisă de către CMV, factura fiind emisă lunar.
4.3. Factura fiscală se va emite de către CMV în prima zi a fiecărei luni pentru luna
anterioară. Factura se emite în lei la cursul de referință al euro din ziua emiterii facturii.
4.4. Factura va fi generată automat, pe baza înregistrărilor efectuate; va fi disponibilă
pentru descărcare, în format electronic, în interfața aplicației RECS și se va printa de către
Beneficiar din aplicație.
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Art. 41. AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI
41.1. Pe parcursul executării contractului, prețul menționat la Art.4.1 poate fi modificat
dacă:
a) au avut loc modificări legislative, care au ca obiect instituirea, modificarea sau
renunţarea la anumite taxe/impozite etc., al căror efect se reflectă în
creşterea/diminuarea costurilor pe baza cărora a fost fundamentat preţul contractului;
b) atunci când survin circumstanţe imprevizibile şi independente de voinţa părţilor.
41.2 În orice situaţie, preţul contractului mentionat la Art. 4.1 poate fi ajustat prin creștere
doar în măsura strict necesară pentru acoperirea costurilor pe baza cărora s-a fundamentat
preţul contractului.
Art. 5 DURATA CONTRACTULUI
5.1 Prezentul contract se încheie pe perioada cât unitatea medicală veterinară este
înregistrată in Registrul unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate
juridică.
5.2 Prezentul contract produce efecte de la semnarea și înregistrarea lui la ultima parte
semnatară si până la data încetării lui, prin una din modalitățile prevăzute la Art.14.
5.3 Semnarea contractului de către ambele părți trebuie să fie finalizată în maxim 30 de
zile de la acordarea licenței de către CMV (de la autorizarea ca utilizator). În caz contrar,
contul se suspendă până la semnarea contractului.
Art. 6 DREPTURILE PRESTATORULUI (CMV)
6.1. CMV are dreptul de a solicita informații și clarificări cu privire la neconcordanțele
constate în RECS.
6.2. În cazul în care Beneficiarul nu respectă legislația în vigoare privind identificarea și
înregistrarea câinilor cu stăpân în RECS, procedurile CMV aplicabile contractului, precum și
în cazul în care Beneficiarul nu își achită obligațiile de plată la termenele și în condițiile
prevăzute în prezentul contract, CMV are dreptul de a suspenda temporar sau definitiv
accesul în RECS, în funcție de gravitatea situației apărute.
6.3. CMV are dreptul de a suspenda accesul operatorilor RECS ai Beneficiarului în cazul în
care aceștia au suspendată, la cerere sau ca sancțiune disciplinară definitivă, calitatea de
membru al CMV sau nu mai dețin atestat de liberă practică valid.
Art. 7 DREPTURILE BENEFICIARULUI (UTLIZATORUL RECS)
7.1. Beneficiarul are dreptul de acces și de utilizare a RECS, în condițiile stabilite prin
procedurile CMV.
7.2. Beneficiarul are dreptul de a fi informat în timp util asupra procedurilor de utilizare a
RECS și de a primi consultanță privind utilizarea aplicației RECS, în condițiile prevăzute de
prezentul Contract și de procedurile CMV.
Art. 8. OBLIGAȚIILE PRESTATORULUI (CMV)
8.1. CMV va permite Beneficiarului accesul nelimitat la RECS, pe durata contractului,
începând cu data la care acesta a intrat în vigoare (conform art. 5.2).
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8.2. CMV se obligă să pună la dispoziția Beneficiarului serviciul de asistență telefonică (Call
center) și electronic (prin e-mail și prin intermediul opțiunilor aplicației RECS) în cursul
programului de lucru al CMV, afișat pe site-ul instituției, de luni până vineri, cu excepția
sărbătorilor legale, astfel încât acesta să-și poată îndeplini sarcinile aferente serviciilor.
8.3. CMV garantează funcționarea în condiții optime a RECS, prin asigurarea conexiunii
permanente la internet a RECS în limitele de performanță oferite de furnizorul conexiunii.
Art. 9. OBLIGAȚIILE BENEFICIARULUI
9.1 Beneficiarul se obligă să plătească către CMV prețul convenit, la termenele și exclusiv
în modalitățile stabilite.
9.2 Beneficiarul se obligă să-și îndeplinească angajamentele asumate în termenele și
condițiile contractului, cu bună credință și cu respectarea normelor legale.
9.3 Beneficiarul se obligă să asigure confidențialitatea tuturor datelor colectate, prelucrate
și/sau înregistrate în aplicația RECS, conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor – RGPD).
9.4 Beneficiarul se obligă să asigure păstrarea/stocarea în siguranță a tuturor datelor
colectate, prelucrate și/sau înregistrate în aplicația RECS, pe toată perioada cât datele
respective sunt stocate în aplicația RECS și încă 12 luni după aceea.
9.5 Beneficiarul se obligă să înștiințeze CMV despre problemele și disfuncțiile apărute în
îndeplinirea obligațiilor sale, atât cele legate de contract, cât și a celor constatate în
legătură cu înregistrarea animalelor în RECS.
9.6 Beneficiarul se obligă să respecte condițiile legale de funcționare a unității medicale
veterinare de asistență și condițiile legale de exercitare a profesiei.
9.7 Beneficiarul se obligă să respecte condițiile de utilizare a RECS, recomandările privind
cerințele minime ale abilitaților operatorilor privind folosirea programelor de calculator,
cerințele minime privind echipamentul de calcul folosit, sistemul de operare și utilitarele
necesare accesării aplicației.
9.8. Beneficiarul se obligă ca la înregistrarea animalelor în RECS să solicite fiecărui
proprietar în parte să completeze modelul tip elaborat de către CMV al “Declarației privind
acordarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”, acord dat
în baza Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor –
RGPD).
9.9. Beneficiarul se obligă să păstreze, să arhiveze și să predea la CMV, la solicitarea
acestuia, declarațiile proprietarilor privind acordarea consimțământului pentru prelucrarea
datelor cu caracter personal. Declarațiile menționate vor fi păstrate încă 12 luni de la
momentul în care proprietarul nu mai deține nici un câine înregistrat în aplicație).
9.10. Beneficiarul se obligă să solicite tuturor operatorilor săi ”Declarația privind
acordarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal”, conform
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
și de abrogare a Directivei 95/46/CE, anexată contractului și să o transmită, în original,
împreună cu cele două exemplare ale contractului, semnate, la CMV. Pentru orice operator
nou, autorizat (să lucreze pe contul RECS al utilizatorului) oricând pe parcursul derulării
contractului dar după semnarea acestuia, beneficiarul are obligația să transmită la CMV
4

”Declarația privind acordarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal” semnată în original de operatorul respectiv. Medicul veterinar titular are de
asemenea obligația de a transmite la CMV ”Declarația privind acordarea consimțământului
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal” semnată în original, chiar dacă nu
operează în aplicația RECS.
9.11. Beneficiarul este obligat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, sub
sancțiunea rezilierii contractului și altor sancțiuni, să nu transmită informațiile referitoare
la datele cu caracter personal aparținând deținătorilor de câini introduse în baza de date și
să respecte legislația și procedurile privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân
în RECS.
9.12. Beneficiarul are obligația să informeze de îndată CMV (în scris, sub semnătura și parafa
medicului veterinar titular și ștampila cabinetului) cu privire la suspendarea sau încetarea
raporturilor de muncă ale operatorilor săi RECS, în vederea restricționării acestora la baza
de date pe contul Beneficiarului (utilizatorului respectiv). În această situație, transmiterea
documentului respectiv se poate realiza poștal, prin fax sau documentul poate fi transmis
scanat prin e-mail.
9.13. Beneficiarul are obligația să supravegheze modul în care operatorii săi RECS respectă
prevederile legislației în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, precum
și legislația privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân în RECS.
9.14. I se interzice Beneficiarului să permită altor persoane, cu excepția operatorilor RECS
autorizați pe contul cabinetului său, să opereze în RECS. Fiecare dintre operatorii RECS
autorizați pe contul cabinetului se poate autentifica în RECS doar în nume propriu, folosind
parola de acces proprie.
9.15. În cazul pierderii/uitării parolei de către un operator, solicitarea unei noi parole de
acces în RECS se face prin cerere scrisă, semnată și parafată de către operatorul respectiv,
pe care medicul veterinar titular aplică ștampila cabinetului, parafează și semnează. Noua
parolă de acces se transmite prin e-mail în momentul în care cererea menționată este
primită, în original, la CMV.
9.16. În cazul în care Beneficiarul dorește să obțină autorizarea unui nou operator pe contul
cabinetului său, va proceda în felul următor:
a)
b)

dacă medicul veterinar respectiv nu a mai fost operator RECS pentru un alt
cabinet, acesta se poate înscrie electronic, direct în aplicație;
dacă anterior, medicul veterinar respectiv a fost autorizat ca operator RECS
pentru un alt cabinet, autorizarea ca operator pe cabinetul Beneficiarului se
obține după transmiterea către CMV a unei cereri scrise, semnată și parafată
de către operatorul respectiv, pe care medicul veterinar titular aplică
ștampila cabinetului, parafează și semnează. Cererea se transmite în original
și autorizarea operatorului se realizează în momentul primirii cererii de către
CMV.

9.17 Reprezentantul Beneficiarului, respectiv persoana care îl reprezintă pe Beneficiar la
semnarea Contractului și care semnează efectiv Contractul, iși exprimă acordul ca datele
sale personale să fie prelucrate de către Prestator, respectiv să poată fi colectate,
înregistrate, stocate, structurate, folosite, dezvăluite, pentru și în legatură cu realizarea
Contractului;
9.18 Beneficiarul iși exprimă acordul ca datele cu caracter personal aparținând deținătorilor
de câini, pe care le introduce în baza de date RECS, să poată fi prelucrate de către Prestator
în calitate de gestionar RECS, respectiv să poată fi colectate, înregistrate, stocate,
structurate, folosite, dezvăluite, pentru și în legătură cu realizarea Contractului;
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9.19 Reprezentantul Beneficiarului a fost informat în legătură cu drepturile la informare, la
acces, la rectificare, la ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție
și dreptul de a nu fi supus unei decizii automate de prelucrare, în legătură cu datele sale
personale, prelucrate de Prestator;
9.20 Reprezentantul Beneficiarului a fost informat și își asumă obligația de a-i informa pe
proprietarii/deținătorii câinilor, ale căror date le-a introdus în RECS anterior semnării
prezentului contract, în legătură cu drepturile la informare, la acces, la rectificare, la
ștergerea datelor, la restricționarea prelucrării, dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi
supuși unei decizii automate de prelucrare;
9.21 Beneficiarul a fost informat și iși asumă faptul că, retragerea consimțământului,
precum și exercitarea oricărui drept ce va împiedica prelucrarea datelor personale ale
reprezentanților și/sau operatorilor săi, va duce la rezilierea prezentului contract.
Art. 10 MODALITĂȚI DE PLATĂ
10.1. Plata se face când facturile emise și neachitate cumulează minim costul pentru
înregistrarea a 20 de animale, în termen de 30 zile de la emiterea ultimei facturi.
10.2. În caz de reziliere a contractului, se va emite concomitent și factura fiscală pentru
toate înregistrările din RECS nefacturate până la data rezilierii.
Art. 11 RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ
11.1. Părțile vor executa obligațiile din prezentul contract cu bună-credință și diligență
profesională.
11.2. În cazul în care Beneficiarul nu onorează facturile în termen de 10 zile de la data
emiterii lor, accesul acestuia în RECS va fi suspendat prin blocare până când este primită
de către CMV dovada efectuării plății integrale a facturilor restante, dar nu mai mult de 30
zile de la scadență.
Art. 12 SOLUȚIONAREA LITIGIILOR
12.1. Orice neînțelegere referitoare la interpretarea, executarea ori încetarea acestui
contract va fi soluționată pe cale amiabila de către părți.
12.2. În situația în care părțile nu vor ajunge la nici o înțelegere pe cale amiabila, litigiul
va fi înaintat spre soluționare instanței judecătorești competente.
Art. 13 LEGEA APLICABILĂ CONTRACTULUI
Contractul va fi interpretat conform legilor din România.
Art. 14 DENUNȚAREA UNILATERALĂ, SUSPENDAREA, REZILIEREA/REZOLUŢIUNEA ŞI
ÎNCETAREA CONTRACTULUI
14.1. Prezentul contract încetează în următoarele situații:
a)
b)

la data la care beneficiarul iși încetează activitatea prin radiere din Registrul
unic al cabinetelor medicale veterinare cu sau fără personalitate juridică;
prin acordul părților, consemnat în scris şi în alte situaţii neimputabile care
determină în mod esenţial imposibilitatea executării contractului conform
intereselor părţilor;
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c)

prin reziliere, cu notificare prealabilă, în cazul în care una dintre părți nu își
execută sau își execută necorespunzător obligațiile contractuale;

d)

prin denunțarea unilaterală a contractului de oricare dintre părți, cu preaviz
de 30 de zile și cu îndeplinirea tuturor obligațiilor contractuale ale pății care
denunță contractul, scadente la data încetării contractului.

14.2. În cazul în care una dintre părți nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale și nu a ajuns
la un acord cu cealaltă parte, în ceea ce privește prelungirea termenului de executare a
obligațiilor contractuală neexecutate, în termen de maxim 30 de zile de la scadența
obligației de executat, contractul se va rezilia de drept.
14.3. În cazul în care CMV constată, în baza unor dovezi certe, că unul sau mai mulți
operatori RECS ai beneficiarului au încălcat legislația privind protecția datelor cu caracter
personal și/sau au încălcat legislația și procedurile privind identificarea și înregistrarea
cânilor cu stăpân în RECS, suspendă de îndată accesul operatorului/operatorilor în RECS și
totodată suspendă executarea contractului și notifică beneficiarul cu privire la rezilierea
acestuia.
14.4. În cazurile menționate la art. 14.2 și art. 14.3, contractul încetează prin reziliere
unilaterală în termen de 10 zile de la data la care a fost notificată partea în culpă.
14.5 Suspendarea executării contractului sau încetarea acestuia, pentru a evita afectarea
intereselor legitime ale uneia sau ambelor părţi, se face în condițiile prevăzute de prezentul
contract.
Art. 15 FORȚA MAJORĂ
15.1. Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de
executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în
baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a
obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.
15.2. Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen
de cel mult 20 zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea
limitării consecințelor lui.
15.3. Dacă în termen de 90 zile de la producere, evenimentul respectiv nu încetează, părțile
au dreptul să își notifice încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna
dintre ele să pretindă daune-interese.
Art. 16 DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII
Părțile au dreptul, pe durata executării contractului, de a conveni cu privire la modificarea
și/sau completarea clauzelor acestuia. Contractul nu va putea fi modificat sau completat
decât prin acordul părților, materializat prin acte adiționale ce se vor constitui ca parte
integrantă a acestuia.
Art. 17 COMUNICĂRI
17.1. Orice comunicare sau notificare pe care Beneficiarul este obligat prin contract să o
trimită la CMV, dacă nu este altfel prevăzut în cuprinsul prezentului contract, va fi transmisă
prin poștă, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, la adresa CMV precizată
la art. 1.
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17.2. Orice notificare sau comunicare ce implică raporturile contractuale dintre părți va fi
făcută în scris, semnată și ștampilată, din partea expeditorului, de către reprezentanții
legali/autorizați ai parților, după caz.
17.3. Orice document scris trebuie înregistrat atât de transmiţător, la momentul transmiterii
cât şi de către destinatar, la momentul primirii şi trebuie să menţioneze numărul şi data
contractului.
17.4 Formularele și informațiile aferente se găsesc pe site-ul www.rompetid.ro.
Prezentul contract a fost încheiat astăzi ………………….., în două exemplare originale, câte
unul pentru fiecare parte semnatară, ambele exemplare având aceeași valoare juridică.
PRESTATOR,

BENEFICIAR,

Colegiul Medicilor Veterinari din România,

S.C./C.M.V.I./C.M.V.A/U.S.A.M.V.
…………………………………….....................

Reprezentat legal prin

Reprezentat/ă legal prin

Conf. Univ. Dr. Viorel Andronie

....................................
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COLEGIUL MEDICILOR VETERINARI
Anexă la Contractul nr. ……../…………………….
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
1

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 ………………………………………………

Semnătura ………………………………………

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