
 

Avand in vedere Regulamentul (UE)2016/679  subscrisa Camin pentru Persoane Varstnice Craiova 
formuleaza: 

Nota de informare si solicitare consimtamant cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Camin pentru Persoane Varstnice Craiova ,institutie publica in subordinea Consiliului Local Craiova, avand 
ca obiect de activitate asistenta sociala a persoanelor varstnice,in conformitate cu prevederile Legii nr. 17/2000, prin 
serviciile sale de specialitate, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace 
automatizate/manuale, destinate indeplinirii obiectului sau de activitate respectiv asistenta sociala a persoanelor 
varstnice . 

Datele furnizate de dumneavoastra sunt necesare pentru intocmirea  dosarului de admitere (internare) in 
Camin dosar in care sunt mentionate aceste date si sunt avute in vedere la incheierea contractului de acordare a 
serviciilor asistenta sociala. 

Refuzul dumneavoastra de furnizare a acestor date are ca si consecinta respingerea cererii de internare. 

Precizam ca datele sunt destinate utilizarii de catre Caminul pentru Persoane Varstnice Craiova in scopul 
acordarii asistentei sociale in scopul asigurarii protectiei sanatatii ,vietii si integritatii persoanelor varstnice (art.46 din 
Regulamentul (UE)2016/679). 

In conformitate cu art.40 din Regulamentul (UE)2016/679 va solicitam acordul privind prelucrarea  datelor 
dumneavoastra cu caracter personal. 

De asemenea prin prezentul formular va solicitam acordul cu titlu gratuit cu privire la  folosirea și publicarea 
portretului sau imaginii fotografice care sa va reprezinte, precum şi tipăriturile, diapozitivele sau informaţiile digitale 
importante aferente acestora, în care ati putea fi inclus în totalitate sau parţial, sau,modificate ca formă, reproduse 
sub diverse forme, color sau altfel, făcute prin orice mijloc (în studioul propriu sau în altă parte), ca formă de 
promovare comercială sau orice altă formă legală, în orice format, fotografie, simplu, multiplu, în mişcare sau imagine 
video, indiferent de modul în care imaginea va fi distribuită (publicată în presă, pe internet sau oriunde altundeva), in 
scopul promovarii Caminului pentru Persoane Varstnice Craiova, in comunitate. 

In conformitate cu prevederile  Legii 677/2001 si a Regulamentului (UE)2016/679  beneficiati de dreptul de 
acces, de interventie asupra datelor si de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale . 

Totodata , aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea 
datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi , va puteti adresa cu o cerere scrisa , datata si semnata compartimentului 
juridic din cadrul CPV Craiova, adresata Responsabilului cu Protectia Datelor, doamna consilier juridic Popescu 
Eugenia Loredana. 

De asemenea , va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. 
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