
 

DECLARAȚIE  

Subsemnata (ul) __________________, CNP ___________________, telefon ________________, 

declar că am luat la cunoștință de faptul că prelucrarea datelor mele cu caracter personal se face în 

temeiul legislației în vigoare în domeniul medical și în temeiul legislației naționale și europene 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal - în principal Regulamentul UE 679/2016 (cunoscut 

ca GDPR). Datele sunt colectate și prelucrate la nivelul minimului obiectiv necesar, iar detaliile 

privind aceste prelucrări le puteți citi în informarea referitoare la prelucrarea datelor personale care 

se găsește în format fizic la recepțiile tuturor sediilor Medstar precum și online la adresa:  

 medstar.ro/callcenter.html 

 

Data: ___________________                                            Semnătura ___________________ 
 

 

 

Având în vedere că în incinta Centrului Medical Medstar se află permanent persoane 

vulnerabile la diferite infecții, conform deciziei Conducerii Medstar nr. 720 din 09.03.2022, în 

spațiile Medstar este obligatorie purtarea măștii medicale atât de către personal cât și de către 

pacienți. 
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