
COLEGIUL FARMACIȘTILOR IAȘI 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
În conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, denumit în continuare ”RGPD”, din 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului, în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, din data 

de 25 Mai 2018,  acesta devine aplicabil, cu scopul de a proteja persoana fizică.  

Prin acestă înștiințare dorim să vă confirmăm angajamentul nostru pentru a procesaresponsabil datele dumneavoastră personale 

într-un mod transparent și cu respectarea tuturor drepturilor de care beneficiați conform Regulamentului (RGPD). 

Colegiul Farmaciștilor din județul Iași, denumit în continuare ”OPERATOR”, prelucrează datele cu caracter personal ale 

membrilor săi pentru îndeplinirea atribuțiilor conferite de Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății – republicată și Legea nr. 

266 / 7 Noiembrie 2008 – forma consolidată din 29 August 2018, precum și îndeplinirea altor atribuții care rezultă din normele de drept 

intern (înregistrare membrii, emitere certificat membru, eliberare card profesional european, evidența farmaciștilor din județul Iași, tranferul 

membrilor către alte colegii). Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de către OPERATOR în mod direct, cu sau fără 

transmiterea datelor către colaboratorii direct implicați (ex. Colegiul Farmaciștilor din România, Colegiile Teritoriale), în interesul 

satisfacerii solicitării membrului. 

„Prelucrarea datelor cu caracter personal” – reprezintă operațiunea sau setul de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter 

personal furnizate de către persoana fizica, cu utilizarea totală sau parțială a mijloacelor automatizate, incluzând înregistrarea, organizarea, 

structurarea, stocarea, adaptarea/actualizarea, modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, alăturarea, alinierea sau combinarea, ștergerea 

sau distrugerea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice mod, copierea. 

În conformitate cu Regulamentul General privind protecția datelor cu caracter personal aveți următoarele drepturi: Dreptul la 

informare, Dreptul la rectificare, Dreptul de acces la date, Dreptul la ștergerea datelor, Dreptul la restricționarea prelucrării datelor personale, 

Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, Dreptul la opoziție, Dreptul de a se adresa Justișiei sau 

Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 

Subsemnatul/a ………...……..…………………………................................................................................., 

domiciliat(ă) în …………………………..……………………………………………………………………………, 

identificat(ă) prin CNP ………………………………………… avand seria certificatului de membru CFR …… nr. 

…………….. din ……………….. prin prezenta, declar că în conformitate cu prevederile RGPD din 2016/679, 

regulament ce are ca scop garantarea şi protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în 

special a dreptului la viaţa intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal : 

 sunt de acord cu prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter personal  de către Colegiul Farmacistilor din 

Judetul Iasi, în scopurile mai sus menționate.  

sunt de acord să primesc materiale informative pe e-mail sau SMS din partea Colegiului Farmaciștilor din 

Județul Iași. 

Pentru detalii suplimentare legate de activitățiile de prelucrare a datelor de către Colegiul Farmaciștilor din România – 

filiala Iași, precum și cu privire la mai multe informații legate de drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să 

citiți Regulamentul General privind Protecția Datelor sau sa vă adresați printr-o cerere scrisă 

către colegiulfarmcistiloriasi@yahoo.ro (în format electronic) / la adresa : Mun. Iași, Str. Rece nr. 1, Jud. Iași. 

 

 

Data                                                                                                                                                              Semnătura 

mailto:colegiulfarmcistiloriasi@yahoo.ro

