
 
 

Formular de exprimare a consimtamantului privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal in cadrul procesului de recrutare de personal 

Clinica OPHTALENS T prin SC CABINET OFTA DR. TOMI SRL si SC FEMTO LASER 

SRL, in calitate de operatorI de date cu caracter personal, prelucrează date cu caracter personal 

de identificare si date cu caracter sensibil (ex. date privind sanatatea) furnizate de 

dumneavoastra, conform Regulamentului UE nr. 679/2016 si cerintelor Legii nr. 190/2018 

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulaţie a acestor date, cu respectarea Procedurii interne privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal in recrutarea personalului 

Destinatarii datelor cu caracter personal furnizate 

Datele colectate de catre operatorii din cadrul CLINICII OPHTALENS T in cadrul procesului de 

recrutare se prelucreaza la nivel intern si pot fi divulgate/accesate in cadrul relatiei cu partenerii 

contractuali care asigura mentenanta sistemelor informatice si de securitate ale CLINICII 

OPHTALENS T. 

Durata stocarii datelor cu caracter personal furnizate 

Stocarea datelor cu caracter personal si cu caracter sensibil se realizeaza de catre operatorii din 

cadrul CLINICII OPHTALENS T, conform Regulamentului UE nr. 679/2016, pe durata 

necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate si conform procedurilor interne 

de stocare si arhivare a datelor astfel:  

 in cazul potentialilor angajati care nu parcurg toate etapele procesului de recrutare, 

stocarea fizica si electronica se realizeaza pe toata durata procesului de prelucrare; 

 in cazul potentialilor angajati care dobandesc calitatea de angajati, stocarea fizica si 

electronica se realizeaza pe o durata de 75 de ani, conform reglementarilor legale de 

pastrare a documentelor de personal.  

Transmiterea datelor cu caracter personal catre SC operatorii din cadrul CLINICII 

OPHTALENS T 

Curriculum Vitae-ul sau alte documente care contin date cu caracter personal, solicitate in 

anuntul de angajare, se transmit catre unitate, in format electronic pe adresa de email 

resurseumane@ophtalens.ro, impreuna cu prezentul formular exprimare a consimtamantului 

asupra prelucrarii datelor cu caracter personal in cadrul procesului de recrutare, datat si semnat, 

in fisier criptat, cu transmiterea parolei de decriptare la numarul de telefon indicat in anuntul de 

angajare. 

Toate documentele primite pe adresa de email, care nu respecta aceasta masura de siguranta nu 

vor fi luate in considerare si vor si sterse imediat, fara accesarea acestora de catre unitate. 

Curriculum Vitae-ul sau alte documente care contin date cu caracter personal, solicitate in 

anuntul de angajare, se transmit catre unitate, in format fizic, personal de catre potentialul 
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angajat, la receptia unitatii, in plic sigilat, adresat departamentului Administrativ sau Resurse-

Umane. 

Toate documentele transmise in format fizic, care nu respecta aceasta masura de siguranta, nu 

vor fi luate in considerare si nu vor fi preluate de catre personalul de la receptia unitatii. 

Drepturile dumneavoastra in ceea ce priveste datele cu caracter personal furnizate  

Conform Regulamentului UE nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de a fi informat,de dreptul 

de acces la date, de dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii 

automate individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă 

privesc şi dreptul de a solicita ştergerea datelor. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a 

va retrage consimțământul acordat, în orice moment si dreptul de a vă adresa justiţiei sau 

Autoritatii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteţi adresa o cerere scrisă, datată şi semnată catre 

conducerea CLINICII OPHTALENS T, care se va transmite electronic pe adresa de email 

office@ophtalens.ro, iar modelele de cerere se regasesc pe website-ul www.ophtalens.ro  

Pentru mai multe informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal din cadrul CLINICII 

OPHTALENS T puteti consulta Regulamentul Intern privind  Prelucrarea Datelor cu Caracter 

Personal disponibil online pe website-ul www.ophtalens.ro sau puteti contacta responsabilul 

privind protectia datelor cu caracter personal prelucrate la adresa de email dpo@ophtalens.ro  

 

 

CONSIMTAMANT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

Subsemnatul....................................................................................................................................... 

sunt de acord ca, in conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 si cu celelalte 

acte normative aflate in vigoare in materia protectiei datelor cu caracter personal, datele cu 

caracter personal furnizate de catre mine (nume şi prenume, cod numeric personal, seria si 

numarul cartii de identitate, varsta si genul, adresa sau reședința, nr. de telefon, naționalitatea/ 

cetățenia,  adresa e-mail, starea civilă , imagine (după caz), informații bancare (după caz), 

formare profesională și locul de muncă anterior, date din permisul de conducere, semnatură) sa 

fie prelucrate de catre operatorii din cadrul CLINICII OPHTALENS T  in scopul asigurarii 

unei bune funcționalitati a procesului de recrutare de personal.  

Data:          Semnatura:  
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