CERERE
PRIVIND PROGRAMAREA ÎN VEDEREA VACCINĂRII PRIN INTERMEDIUL
DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ DEVA

Subsemnatul(a)____________________________________________,
având
CNP______________________________________ domiciliat în
____________________,
strada____________________________________________, blocul________, scara______,
apartamentul__________, număr de telefon_______________________făcând parte din categoria
persoanelor vulnerabile:
o persoanele care au vârsta peste 65 de ani
o persoanele aflate în evidență cu boli cronice, indiferent de vârstă;
Prin prezenta solicit programarea în vederea vaccinării împotriva COVID-19 prin
intermediul Direcției de Asistență Socială Deva.
Declar faptul că, am luat la cunoștință conținutul actelor normative stau la baza prezentei
cereri, precum și faptul că în situația în care intervin modificări ale prezentei solicitări mă oblig să
înștiințez Direcția de Asistență Socială Deva în cel mai scurt timp .
o Atașez prezentei copia actului de identitate al subsemnatului/(ei).
o Documente medicale/adeverințe care atestă faptul că subsemnatul/a sufăr de o
boală cronică.
o Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Data

Semnătura
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INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL
PENTRU EFECTUAREA PROGRAMĂRII ÎN VEDEREA VACCINĂRII ÎMPOTRIVA COVID-19
PRIN INTERMEDIUL DIRECȚIEI DE ASISTENŢӐ SOCIALӐ DEVA
În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului Uniunii Europene privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personale şi libera circulaţie a acestor date;
1. Cine este operatorul de date?
Direcţia de Asistenţă Socială Deva, instituţie publică cu personalitate juridică, subordonat Consiliului Local al Municipiului Deva,
cu sediul in Deva, str. Ion Luca Caragiale, nr.4, judeţul Hunedoara, reprezentată legal prin director executiv, adresa de e-mail
dasdeva@primariadeva.ro şi având numit responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal, cu date de contact: e-mail
protectiedatedasdeva@primariadeva.ro denumită în continuare operator de date cu caracter personal;
2. Ce date cu caracter personal colectam?
Operatorul colectează şi procesează, după caz, diferite date cu caracter personal despre dumneavoastră:Nume, prenume,
domiciliul/resedinta, data si locul naşterii, CNP, serie si număr C.I./B.I./C.I.P., starea de sănătate (certificat de încadrare în grad de
handicap, documente medicale), număr de telefon, nr.inregistrare cerere.
3. Cum obţinem si folosim datele dumneavoastră cu caracter peronal?
Vom colecta si vom folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a ne conforma obligaţiilor legale: Legea
nr.292/2011 a asistentei sociale, cu modificările si completările ulterioare Ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului
afacerilor interne nr. 2171/181/21.12.2020 pentru stabilirea normelor privind autorizarea și funcționarea centrelor de vaccinare
împotriva COVID 19, Hotărârea Guvernului nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în
România, cu modificările și completările ulterioare și în baza consimţământului dumneavoastră.
De asemenea vom procesa datele cu caracter personal pe care le primim despre dumneavoastră din alte parti: autoritari si/sau
instituţii publice.
Va vom procesa datele cu caracter personal pentru a ne conforma obligaţiilor legale în scopul efectuării programării în
vederea programării pentru vaccinare prin intermediul Direcției de Asistență Socială Deva
Nerespectarea obligaţiei de a furniza datele cu caracter personal conduce la imposibilitatea acordării drepturilor şi nu este
imputabilă operatorului.
4. Cine va avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal?
Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi procesate în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor legale privind efectuarea
programării în vederea vaccinării împotriva COVID-19 prin intermediul Direcției de Asistență Socială Deva. Vom dezvălui o parte
sau toate catogoriile de date cu caracter personal către următoarele terțe părti care acționează ca operatori de date cu caracter
personal: autorități și instituţii publice, Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Hunedoara, Platforma de programare pentru
vaccinare împotriva COVID-19.
5. Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal?
Drepturile dumneavoastră, in noul regulament european sunt:
• Dreptul de acces
• Dreptul la portabilitate
• Dreptul la opoziţie
• Dreptul la rectificare
• Dreptul la stergere/drentul de a fi „uitat”
• Dreptul la restrictionarea prelucrării
• Dreptul de a va retrage consimţământul
• Dreptul de a denune o reclamatie la operator si/sau la autoritatea de supraveghere competentă

6. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal ?
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pe toată perioada de desfășurare a programului de vaccinare pâna la
încetarea termenelor de arhivare.

DECLARAŢIE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul/subsemnata______________________________,CNP___________________,domiciliat/ă
în___________, Str._________________, Bl.___, Sc.___, Et.___, Ap.___, telefon___________________, născut/ă
la data de__________, în localitatea______________________, CI/BI/CIP seria____ nr.__________, eliberat la data
de ____________, de către ____________, declar, fără echivoc că am fost informat asupra drepturilor mele conform
cerinţelor Regulamentul UE 2016/679 de către Direcţia de Asistenţă Socială Deva care are obligaţia de a prelucra
datele cu caracter personal, conform prevederilor legale, în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate.
Declar că:
o SUNT DE ACORD cu prelucrarea datelor cu caracter personal;
o NU SUNT DE ACORD cu prelucrarea datelor cu caracter personal;
Nume prenume ______________________________
Semnătură____________________________________

Data________________

Vă rugăm să marcaţi cu un X acordul sau dezacordul dumneavoastră cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul
efectuării programării în vederea programării pentru vaccinare prin intermediul Direcției de Asistență Socială Deva

