ACORD
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale beneficiarului (PDCP-categoria specială)
Subsemnatul(a) _______________________________________, deținător al buletinului de identitate seria ___ nr._________, cod
personal______________________, cu domiciliul în ______________________________________________________________,
îmi exprim în mod expres consimțământul liber, necondiționat, concret și conștient pentru prelucrarea datelor mele cu
caracter personal, după cum urmează :


numele,
prenumele,
patronimicul



e-mail





profesie, funcție

sexul





formare profesională - diplome- studii

data și locul nașterii





date bancare

semnătura





imagine

date din actele de stare
civilă



datele membrilor de familie



date din certificatul de
înmatriculare



cetățenia



pacienți



CPAM (codul personal
de asigurări medicale)



semnătura digital



obișnuințe/preferințe/comportamente



telefon mobil



CPAS (codul personal
asigurări sociale



date din permisul de conducere



telefon/fax



adresa (domiciliului/reședinței)



date genetice



loc de muncă



situație familială



situație militară



IDNP (numărul personal
identificare de stat)

de

de

Reieșind din scopul prelucării, ocazional, pot fi colectate și date cu caracter personal din categoria specială, și anume: date
privind starea de sănătate, date despre viața sexuală, sancțiuni contravenționale, originea rasială și originea etnică.
Consimt prelucrarea datelor mele cu caracter personal în următoarele condiții:
1.

Operator care va prelucra datelor cu caracter personal: Fundația SOROS-MOLDOVA, cu sediul în Republica Moldova,
str. Bulgară 32, mun. Chișinău.

2.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuat doar în scopurile legitime declarate în Statut, inclusiv în
scopul ducerii evidenței beneficiarilor și în vederea executării obligațiilor contractuale.

3.

Termenul de prelucrare a datelor cu caracter personal este stabilit pe durata relațiilor contractuale sau juridice. La
expirarea acestui termen, datele sunt prelucrate în forma arhivata, pe perioada stabilită de Indicatorul documentelor-tip si
al termenelor lor de păstrare.

4.

Dezvăluirea datelor cu caracter personal se va efectua în condițiile legii, către operatorul de date şi salariaților acestuia,
precum şi către alte societăți afiliate acesteia cu care operatorul colaborează, inclusiv autorități publice, partenerii
contractuali și organizații profesionale.

5.

Transmiterea transfrontalieră a datelor cu caracter personal se va efectua în strictă corespundere cu prevederile art.
32 al Legii privind protecția datelor cu caracter personal, în statele în care își desfășoară activitatea partenerii Fundației
SOROS-MOLDOVA din cadrul Rețelei Open Society și alți parteneri care sunt afiliați direct sau indirect prin intermediul
programelor de granturi.

Confirm că mi s-a adus la cunoștința drepturile mele prevăzute de art. 12-16 ale Legii 133 privind protecția datelor cu caracter
personal: dreptul de acces, de intervenție, de opoziție, precum de a mă adresa în instanța de judecată, în contextul prelucrării
efectuate asupra datelor cu caracter personal ce mă vizează.

Semnătura
Nume, prenume

Data

Acest document conţine date cu caracter personal, prelucrate în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0001383-002 înregistrat în Registrul de
evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru. datepersonale.md. Prelucrarea ulterioară a acestor date poate fi efectuată numai
în condiţiile prevăzute de Legea privind protecţia datelor cu caracter personal.

