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Martie 2019 

 

 

Nota de informare privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 

de către Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala “Prof. Dr. Dan Theodorescu” 

 

În conformitate cu dispozițiile articolului 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 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) („Regulamentul general privind protecția datelor”), Spitalul Clinic de 

Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala “Prof. Dr. Dan Theodorescu”, cu sediul în Calea Plevnei, nr. 17-21, sector 1, 

București, telefon 021.315.88.55, Fax: 021.315.88.55, email secretariat@spitalomf.ro , reprezentat prin Dnul. Dr. 

Vlădan George Cristian, în calitate de Manager, date de contact ale responsabilului cu protecția datelor: email 

miruna.bombescu @mblawyer.ro și număr de telefon 0728.941.599, în calitate de operator de date cu caracter 

personal (denumită în continuare „Operator/ul” sau „Noi”), prelucrează datele dumneavoastră cu caracter 

personal în următoarele condiții:  

▪ Datele dumneavoastră cu caracter personal care pot fi prelucrate (“Date/le”): nume, prenume, adresă 

de domiciliu, sex, data și locul nașterii, cetățenia, codul numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, 

pașaportului sau a altui act de identitate, informații și date din CV (nume, prenume, adresă, e-mail, număr 

telefon, vârstă, data nașterii (opțional), sex, fotografie (opțional), stare civilă (opțional), naționalitate 

(opțional), experiență profesională, studii și/sau calificări profesionale), date conținute de diplome sau alte 

documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de Noi, expertiza lingvistică, 

niveluri de competențe, date privind starea de sănătate conținute de adeverinţa medicală care atestă starea 

dumneavoastră de sănătate, semnătura. 

Vă rugăm să aveți în vedere că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de Noi cu ocazia și 

în legătură cu organizarea concursurilor pentru ocuparea unor posturi de natură contractuală vacantă conform 

prevederilor Regulamentului –cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau 

temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte 

profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, 

aprobat prin H.G. nr.286/2011, cu modificările și completările ulterioare. Astfel, Datele dumneavoastră cu 

caracter personal sunt prelucrate de Noi în vederea verificării dosarului de concurs pentru a vedea în ce 

măsură acesta conține documentele prevăzute de legislația aplicabilă menționată în cuprinsul prezentei note 

de informare și implicit înscrierii dumneavoastră la concursul organizat de Noi, astfel că un eventual refuz al 

dummneavoastră în a ne pune la dispoziție aceste date poate determina în anumite cazuri imposibilitatea de a 

vă putea înscrie la concursul organizat de Noi. 

▪ Scopul prelucrării: verificarea dosarului de concurs pentru a vedea în ce măsură acesta conține documentele 

minime prevăzute de legislația aplicabilă și, implicit, pentru înscrierea dumneavoastră la concursul organizat 

de Noi precum și desfășurarea efectivă a concursului în vederea selecției candidatului cel mai potrivit postului 

pentru care organizăm concursul în vederea angajării acestuia; 

▪ Temeiurile legale ale prelucrării: Prevederile legale aplicabile – atunci când suntem obligați de 

prevederile legale aplicabile să colectăm și prelucrăm Datele identificate în prezenta Notă de informare. 

▪ Destinatarii datelor dumneavoastră: La Datele dumneavoastră au acces doar angajații noștri împuterniciți 

special în acest sens, care au astfel atribuții legate de organizarea de concursuri de către Noi. De asemenea, 

Datele dumneavoastră pot fi transferate către autorități/instituţii/alte entități publice, organe de cercetare, de 

urmărire și judiciare sau consultanți, în vederea îndeplinirii unor obligații legale/pentru realizarea unui interes 

legitim. 

mailto:secretariat@spitalomf.ro
mailto:secretariat@spitalomf.ro


2/2 
 

▪ Durata stocării datelor dumneavoastră: Stocăm datele personale ale dumneavoastră strict pentru perioada 

necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate, precum și, dacă este cazul, pentru 

perioada necesară îndeplinirii obligațiilor noastre legale, respectiv pe perioada desfășurării concursului 

organizat de Noi până la afișarea rezultatelor finale ale concursului, precum și perioada necesară pentru a 

verifica în ce măsură un candidat nemulțumit de modul de soluţionare a contestaţiei formulată de acesta cu 

privire la selecţia dosarelor şi la notarea probei scrise, probei practice şi a interviului a formulat plangere la 

instanțele competente de contencios administrativ (perioadă care nu va depăși 12 luni de la data afișării 

rezultatelor finale ale concursului) și, dacă e cazul, până la soluționarea definitivă de către aceste instanțe de 

contencios administrativ a plângerii formulată de acesta.  

▪ Drepturile dumneavoastră: conform Regulamentului UE nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces la 

datele transmise, de dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării lor, 

dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră, dreptul a fi notificat în cazul încălcării securității datelor 

precum și dreptul de a vă opune prelucrării, în condițiile legale aplicabile. De asemenea, dacă e cazul, puteți 

oricând să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea Datelor dumneavoastră pentru cazurile în care v-

ați exprimat consimțământul, iar, potrivit legii, acesta era necesar în vederea prelucrării. Totodată aveți dreptul 

de a vă adresa justiţiei şi/sau AutorităţiiNaţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

(ANSPDCP). 

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștința noastră orice modificare a Datelor pe care ni le-ați transmis, pentru 

îndeplinirea obligației noastre de vă stoca doar Date actuale.  

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus privitoare la 

prelucrarea de către noi a Datelor dumneavoastră precum și pentru a ne adresa orice alte întrebări cu privire la cele 

comunicate în această materie, ne puteți contacta la adresa poștală a sediului nostru social mai sus-menționată 

și/sau puteți formula o cerere către Responsabilul nostru cu Protecția Datelor, la adresa de email: 

miruna.bombescu@mblawyer.ro, sau la numărul de telefon al acestuia 0728.941.599. 

 

Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Faciala “Prof. Dr. Dan Theodorescu” 

Dnul. Dr. Vlădan George Cristian 

Manager 

 


