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              PROTOCOL PRIVIND CONSIMȚĂMÂNTUL 

                                  PERSOANEI VIZATE 

 

 

1. Scop  

În cazul în care, în conformitate cu Regulamentul General de Prelucrare a Datelor (EU 

GDPR), este necesar consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal, acesta va intra în domeniul de aplicare al prezentului protocol. 

 

 2. Responsabilități  

Operatorul de date, este responsabil în conformitate cu Regulamentul General de 

Prelucrare a Datelor (EU GDPR), de obținerea consimțământului de la persoana vizată, sub 

indrumarea Responsabilului cu protectia datelor.  

 

3. Procedura privind consimțământul  

3.1. Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată și-a dat 

acordul explicit pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.  

3.2. Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată a fost de acord 

ca datele sale personale  să fie procesate pentru unul sau mai multe scopuri precise. 

3.3. Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că formularul de solicitare al 

consimțământului este într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un limbaj clar și 

simplu.  

3.4. Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că prelucrarea datelor este 

limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate ("reducerea la 

minimum a datelor") prin consimțământul explicit dat de persoana vizată.  

 

4. Procedura privind consimțământul copilului  

Operatorul trebuie să poată demonstra că, în cazul în care persoana vizată și-a dat 

consimțământul explicit pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal, iar procesarea se 

referă la un copil cu vârsta sub 16 ani, un consimțământ suplimentar a fost furnizat, din partea 

persoanei titular al răspunderii părintești asupra copilului. 
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5. Aprobarea protocolului  

Acest document aparține Centrului Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie medical 

specific şi Recuperare pentru copii şi tineri “CRISTIAN ŞERBAN”, iar managerul este 

responsabil ca prezenta procedură să fie revizuită în conformitate cu cerințele Regulamentului 

General de Prelucrare a Datelor (EU GDPR).  

O ediție actualizată a acestui protocol este disponibilă personalului și este publicată pe 

site-ul instituției.  

 

 

 

      


