ACORD
privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaţilor la studii de rezidenţiat
în cadrul Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
din Republica Moldova
Subsemnatul (a) ________________________________________________________, identificat(ă)
prin buletin de identitate seria_____nr.___________________eliberat de către_______________________
codul numeric personal:____________________________, domiciliat(ă): ___________________________
_______________________________________________________________________________________
îmi exprim acordul neviciat şi neechivoc privind prelucrarea datelor cu caracter personal oferite de
către mine şi colectate de către USMF „Nicolae Testemițanu” în scopul executării prevederilor
Regulamentului de organizare și desfășurare a admiterii la studii de rezidenţiat la Universitatea de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu” din Republica Moldova în anul 2020, aprobat prin Ordinul
Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova nr. 793 din 26 august 2020 şi întru
respectarea principiului transparenţei decizionale în procesul admiterii candidaţilor la studii, inclusiv prin
afişarea în spaţiile publice la sediul USMF „Nicolae Testemițanu”, pe panourile informative în listele
persoanelor admise la studii prin rezidenţiat şi pe pagina web a USMF „Nicolae Testemițanu” a
numelui/prenumelui şi a mediei generale de concurs.
Prin acest acord îmi exprim în mod expres consimțământul la prelucrarea datelor mele cu caracter
personal (nume/prenume; sexul; data şi locul naşterii; cetăţenia; IDNP; fotografia; semnătura; numărul
de telefon; adresa domiciliului/reşedinţei; adresa de e-mail, situaţia familială; diplome de studii și alte
informații), care sunt oferite de către mine, în scopul executării raportului juridic de admitere la studii de
rezidenţiat şi în vederea desfăşurării activităţii universitare.
Confirm că mi s-au adus la cunoștință drepturile mele prevăzute de art. 12-18 ale Legii nr.133 din
08.07.2011 privind protecţia datelor cu caracter personal (dreptul de a fi informat, dreptul de acces, de
intervenţie, de opoziţie, precum și de a mă adresa în instanţa de judecată, în contextul prelucrării efectuate
asupra datelor cu caracter personal ce mă vizează) şi responsabilităţile mele privind prelucrarea datelor cu
caracter personal.
Nume, Prenume:
Semnătura
Data
Prezentul acord a fost întocmit în două exemplare cu aceeași valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

