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Declarație de consimțământ
pentru persoane cu vârsta mai mică de 16 ani
Titlul studiului:
“CARF - Ce are romanul în farfurie”
Sunt de acord ca Institutul Național de Sănătate Publică, prin S.C. Institutul Român pentru Evaluare și Strategie
- IRES S.R.L. să colecteze datele personale ale minorului aflat în grijă, necesare în vederea participării acestuia
ca respondent în cadrul studiului alimentar ce va fi realizat în România, în cadrul proiectul „Support to national
dietary surveys in compliance with the EU menu methodology”.
Consimțământul în ceea ce privește colectarea datelor cu caracter personal sunt voluntare. Acest consimțământ
poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare către Institutul Național de Sănătate Publică
sau prin transmiterea unui e-mail către: dpo@insp.gov.ro. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea
consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu
are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate
în vederea participării minorului pe care îl aveți în grijă ca respondent în cadrul studiului alimentar menționat.
Am înțeles această declarație de consimțământ (inclusiv notificarea atașată acesteia) și sunt de acord cu
colectarea datelor personale ale minorului aflat în grijă prin canalele de mai sus în scopurile descrise în
această declarație de consimțământ. Acest formular este valid numai în cazul în care această casuță este
bifată.
Nume și Prenume părinte/ tutore/ reprezentant legal ___________________________
Nume și Prenume participant minor ________________________________________
Adresă ____________________________________
E-mail_____________________________________
Număr telefon părinte / tutore/ reprezentant legal_____________________________
Număr telefon participant minor_____________________________
Semnătură părinte / tutore/ reprezentant legal

Dată

Notificare cu privire la protecția datelor cu caracter personal
În temeiul articolului 13 din Regulamentului (UE) 679/2016 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),
Prezenta notificare privind colectarea datelor cu caracter personal este emisă de către Institutul Național de Sănătate Publică, în calitate de
operator de date cu caracter personal:
1) Descrierea studiului
În anul 2019, Institutul Național de Sănătate Publică, în parteneriat cu ANSVSA, efectuează un studiu “CARF - Ce are romanul în farfurie”, care
colectează informații cu privire la consumul de alimente la populația adultă a României. Evaluarea se va face conform metodologiei unitare aplicate în
toate țările Uniunii Europene, metodologie elaborată de către Autoritatea Europeană pentru Siguranța Alimentelor (EFSA). Informațiile colectate din
acest studiu, extins la nivel național în cursul anului 2019, vor permite în viitor evaluarea mai corectă a riscurilor legate de alimentația neadecvată sau
de prezența în alimente a unor substanțe dăunătoare, și, implicit, va constitui baza pe care se vor putea pune la punct măsuri de prevenire și corectare.
Studiul se va desfasura pe un lot de 1500 de persoane, adolescenti, adulti, varstnici dar si gravide si vegetarieni, care vor raspunde la intrebarile
puse de investigatorii de teren ai subcontractorului S.C. Institutul Român pentru Evaluare și Strategie - IRES S.R.L.
2) Operatorul
Institutul Național de Sănătate Publică, Adresa: Str. Dr. Leonte Anastasievici Nr.1-3, Sector 5, București, cod postal 050463, România, Telefon:
(401) 021 318 36 20, director (401) 021 318 36 19, Fax: (401) 021 312 34 26, Site: http://www.insp.gov.ro
3) Responsabilul cu protecția datelor
Pentru întrebări sau nelămuriri cu privire la modul în care sunt prelucrate datele, se poate contacta responsabilul cu protecția datelor la următoarea
adresă de e-mail: dpo@insp.gov.ro
4) Resposabilitatea operatorului
Operatorul de date este responsabil, în conformitate cu Regulamentul general privind protecția datelor, de obținerea consimțământului de la
persoana vizată, sub îndrumarea responsabilului cu protecția datelor. Operatorul trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată și-a dat
acordul explicit pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Declarația de consimțământ este într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă,
utilizând un limbaj clar și simplu. Prelucrarea datelor obținute în baza consimțământului este limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în
care sunt colectate ("reducerea la minimum a datelor") prin consimțământul explicit dat de persoana vizată.
5) Tipurile de date personale colectate în baza consimțământului
Datele minorului care vor fi solicitate în cadrul acestui proiect sunt următoarele: date antropometrice, date sociodemografice, date cu privire la
consumul alimentar și date de contact (nume, prenume, telefon, adresă și e-mail).
Datele dumneavoastră de contact și ale minorului vor fi folosite numai cu scopul de a menține legătura pe parcursul derulării proiectului. Datele
și răspunsurile furnizate de dumneavoastră și minorul aflat în grijă sunt strict confidențiale și vor fi prelucrate strict statistic în conformitate cu prevederile
legale aflate în vigoare la nivel național și al Uniunii Europene.
6) Notificarea persoanei vizate
Persoana vizată a fost informată cu privire la faptul că datele cu caracter personal colectate în scopurile menționate mai sus sunt utilizate în
conformitate cu prevederile Regulamentului.
7) Drepturile persoanelor vizate
• Dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor procesate (Dreptul de acces, articolul 15 din Regulament),
• Dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea datelor incomplete (Dreptul la rectificare, articolul 16 din Regulament),
• Dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au fost făcute publice, transmiterea
informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori (Dreptul la ștergerea datelor, articolul 17 din Regulament),
• Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor (Dreptul la restricționarea prelucrării, articolul 18 din Regulament),
• Dreptul de a primi datele personale cu privire la persoana vizată într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit, și de a solicita transmiterea acestor
date către un alt operator (Dreptul la portabilitatea datelor, articolul 20 din Regulament),
• Dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta prelucrarea (Dreptul la opoziție, articolul 21 din Regulament),
• Dreptul de a retrage oricând un consimțământ dat în vederea opririi unei prelucrări a datelor care se bazează pe consimțământul dvs. Retragerea nu
va afecta legalitatea prelucrării pe baza consimțământului acordat înainte de retragere (Dreptul de retragere a consimțământului, articolul 7 din
Regulament).
• Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere dacă considerați că prelucrarea datelor este o încălcare a Regulamentul general
privind protecția datelor (Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, articolul 77 din Regulament).

