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Extras din CONSIMTAMANT INFORMAT INCLUDERE BAZA DE DATE 

 

„Conform Ordinului 904/2006 privind normele referitoare la implementarea regulilor de bună 

practică în desfășurarea studiilor clinice, principiul de baza este protecția drepturilor omului și a 

demnității umane, precum si protecția datelor cu caracter personal.(...)  

 

Înainte de a fi inclus într-un studiu, primiți informații cu privire la obiectivele, riscurile și condițiile 

în care se desfășoară un studiu clinic, precum si informații asupra drepturilor dumneavoastră de 

a vă retrage din studiul respectiv. Toate aceste informații se regăsesc într-un Consimțământ 

informat de participare, care este unic pentru fiecare tip de studiu, iar semnarea si datarea 

acestuia, la începutul fiecărui test, reprezintă exprimarea acceptului liber de a participa.(...)  

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal colectate sunt: date de identificare, date medicale 

și date psihologice.(...) 

Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE. (...) 

Centrul investigator a luat măsurile tehnice și organizatorice necesare pentru protejarea datelor 
dumneavoastră cu caracter personal colectate și prelucrate. (...) 

 

Colaborarea dumneavoastră cu compania noastră este condiționată de existența acestui acord.  
Prezentul acord poate fi retras in orice moment fără justificare din partea dumneavoastră numai  
pe baza cererii scrise in acest sens înaintată Compartimentul recrutare. În acest caz datele  
dumneavoastră cu caracter personal colectate vor fi păstrate pentru a fi consultate fără a mai fi 

supuse prelucrării.(...)  

 

Aveți dreptul sa obțineți informații privind datele dumneavoastră personale ori de câte ori doriți  
de la Compartimentul Recrutare.(...)  

 

Datele dumneavoastră personale vor rămâne strict confidențiale.(...)” 

 

Departament Recrutare 


