
 

 

 
DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

PRIVIND UTILIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Zi liberă plătită vaccinare COVID-19 

 
 

Subsemnatul/a, ______________________________________________, angajat/ă la 

______________________________________, în funcția de _______________________, având datele de 

identificare: _____________________________________________________________________________, 

declar pe propria răspundere că îmi dau acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele personale 

cu scopul de a beneficia de o zi liberă plătită pentru efectuarea fiecărei doze de vaccin impotriva Covid-19 

instituită prin Legea 221/2021, iar aceste date corespund realităţii. 

 

În acest sens, sunt de acord cu depunerea de copii ale următoarelor documente:  

Adeverință de vaccinare salariat, doza _____ , data vaccinării________________ , 

 

Adeverință de vaccinare copil minor, doza _____ , data vaccinării________________ , 

aceastea fiind necesare în scopul menționat anterior. 

Am luat la cunoștință faptul că refuzul meu determină imposibilitatea angajatorului de a-mi 

acorda o zi liberă plătită conform Legii 221/2021. 

 

Tipuri de date cu caracter personal prelucrate: Politica privind confidențialitatea datelor personale 

este de a colecta numai datele cu caracter personal necesare în scopuri convenite și solicităm angajaților 

noștri să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. 

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) colectate sunt următoarele: 
- nume, prenume salariat/a;  
- CNP salariat/a; 
- serie și număr carte identitate; 
- vârsta; 
- județ domiciliu;  



 

 

- semnătura; 
- funcția; 
- nume, prenume copil minor;  
- CNP copil minor; 
- nume, prenume celălalt părinte. 

Temeiul legal al prelucrării datelor: necesitatea respectării unei obligații legale, respectiv art. 211 din 
Legea nr. 221/2021 pentru completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate în baza consimțământului, conform articolului 6 
alin. 1 litera a) din GDPR. În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, 
angajatorul va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. 
 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal: 
Datele furnizate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate persoanei vizate sau 
reprezentantului legal al persoanei vizate, autorităților publice centrale/locale (ITM, ANAF), serviciilor sociale 
și de sănătate (DSP, CNAS) pentru interese strict legale și nu vor fi transferate  către alte entități, cu excepția 
autorităților competente de cercetare a unor fapte penale, la solicitarea acestora. 

Perioada de stocare a datelor personale: perioada termenului general de prescripție de 3 ani prevăzut de 
art. 171 din Codul Muncii, termen care începe de la data depunerii cererii pentru acordarea zilei libere. 
Perioada de stocare va putea fi extinsă pentru situații punctuale, dacă vor apărea orice fel de incidente cu 
privire la ziua liberă solicitată, până la soluționarea definitivă a acestora. 
 

Am fost informat/ă că prelucrarea datelor cu caracter personal se efectuează de către CENTRUL DE 
DEZVOLTARE SOCIALĂ T&CO, cu sediul în Iași, str. Bălușescu nr.2, județul Iași, telefon +40-(0)758028613, e-
mail acafar@centruldezvoltaresociala.ro, cod fiscal/cod unic de înregistrare 29203305, Operator de date cu 
caracter personal, în calitate de Beneficiar, SINDICATUL VALAHIA TÂRGOVIȘTE, cu sediul în Târgoviște,  
Șoseaua Găești, nr. 18, județul Dâmbovița, telefon/fax 0245 213 926, mobil 0722 420 851, e-mail 
valahia1@gmail.com, cod de identificare fiscală 4495719, Operator de date cu caracter personal, în calitate 
de Partener 1 al proiectului și  SC DEVELOPMENT TRAINING CONSULTING SRL, cu sediul in Iasi, Sos. Moara 
de foc, nr.12, bl. 407, sc. B, sp. Com 2, tel 0733085911, e-mail: e-mail livioara.anghel@gmail.com , cod de 
identificare fiscala RO23028574, Operator de date cu caracter personal, în calitate de Partener 2 al 
proiectului finanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020 
„ACAFAR – Angajați Calificați prin Acces la Formare Profesională continuă a Adulților din România, prin 
contractul de finanțare nr. POCU/726/6/12/135438. 

  
Sunt  informat/ă  de  către operator că aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu 

prevederile Regulamentului (UE) nr. 679/2016  al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene  
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 



 

 

protecția datelor) și a legislației naționale subsecvente acestui domeniu, în coroborare cu legislația 
specifică formării profesionale a adulților. 
 
Am luat la cunoștință că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de legislație care privesc:  
Drepturi vizate Descriere 

Accesul 

Puteți să ne cereți: 
să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal; 
să vă punem la dispoziție o copie a acestor date; 
să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele 
pe care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și 
cum le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de 
unde am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate 
prin această informare. 

Rectificarea 

Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal 
inexacte sau incomplete. 
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea 
acestora. 

Ștergerea datelor 

Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care: 
acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau 
v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe 
consimțământ); sau 
dați curs unui drept legal de a vă opune; sau 
acestea au fost prelucrate ilegal; sau 
ne revine o obligație legală în acest sens. 
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu 
caracter personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este 
necesară: 
pentru respectarea unei obligații legale; sau 
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 
Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea 
dvs. de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în 
care v-am putea refuza această solicitare 

Restricționarea 
prelucrării datelor 

Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în 
cazul în care: 
acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne 
permite să verificăm acuratețea acestora; sau 
prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau 
acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs 
aveți nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau 
v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre 
prevalează este în desfășurare. 



 

 

Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de 
restricționare, în cazul în care: 
avem consimțământul dvs.; sau 
pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță. 

Portabilitatea 
datelor 

Puteți solicita să primiți, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, 
într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie 
transmise altui operator. 

Opoziția 

Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă 
aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru 
legitim, în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale 
prevalează față de acest interes. 

Luarea de decizii 
automate 

Puteți solicita intervenția umană, puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la 
aceasta și puteți contesta decizia, solicitând operatorului o analiză individuală și 
personalizată. 

Plângeri 

Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la 
prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. 
Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de 
supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune 
toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă. Vă 
puteți adresa Centrului de Dezvoltare Socială T&CO cu o cerere scrisă, datată și 
semnată transmisă via e-mail la adresa: acafar@centruldezvoltaresociala.ro sau prin 
poștă/personal la adresa Iași, str. Bălușescu nr.2.   

 
  

 
     

 

    DATA:________________                                      DE ACORD, 

                                          __________________________________ 
                                          (numele, prenumele și semnătura) 

 
 


