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Consimțământ informat pentru participanții la proiectul “TRADUCEREA ÎN LIMBA 
ROMÂNĂ, VALIDAREA ȘI ADAPTAREA CULTURALĂ A INSTRUMENTULUI DE 

EVALUARE A COMUNICĂRII MEDIC – PACIENT (COMMUNICATION ASSESSMENT 
TOOL – CAT-Ro)” 

 
Sunteți invitat să participați la un proiect care dorește să valideze traducerea în limba română 

a unui chestionar care permite evaluarea satisfacției pacienților raportată la comunicarea lor cu 
medicul/personalul medical. Dorim să aflăm dacă traducerea în limba română este ușor de înțeles. În 
cazul în care sunteți de acord sa participați, vă rugăm să parcurgeți în continuare acest document. 
Participarea înseamnă că vă veți întâlni o singură dată cu un medic, pentru o durată de aproximativ 
30 de minute în cadrul secției unde sunteți îngrijit de obicei. În cadrul întâlnirii, veți fi rugat să 
răspundeți la diferite întrebări și să spuneți, într-un mod deschis și sincer, dacă aveți dificultăți de 
înțelegere a acestor întrebări. 

Discuția dumneavoastră cu medicul și răspunsurile dumneavoastră la chestionar sunt anonime, 
adică nu vor fi informații care poate să vă identifice în relație cu răspunsurile pe care le furnizați. Pe 
urmă, echipa noastră va pune la un loc informațiile primite de la toți participanții și le va analiza în 
ansamblu, pentru a determina care sunt problemele de înțelegere întâmpinate și care pot fi soluțiile 
lor.  Toate informațiile pe care le oferiți ca parte a acestui sondaj sunt confidențiale, ele nu vor fi 
transmite medicilor, asistentelor medicale sau oricărui alt cadru medical. Datele dumneavoastră 
personale vor fi anonimizate, în cadrul analizei vom folosi doar coduri numerice. 

Chiar dacă ați semnat această foaie de consimțământ, sunteți liber să vă retrageți oricând, iar 
această decizie nu va afecta în niciun fel nivelul de îngrijire primită în continuare sau relațiile 
dumneavoastră cu personalul medical.  

Participarea la acest studiu este în totalitate voluntară și gratuită. Nu vom recompensa 
participanții nici prin mijloace financiare, nici prin bunuri materiale. Prin participarea dumneavoastră, 
alegeți să sprijiniți dezvoltarea unor servicii mai potrivite pentru pacienți aflați în aceeași situație 
cu dumneavoastră. 

Consimțământul pentru participarea la studiu 

□ SUNT DE ACORD                                                  □ NU SUNT DE ACORD 

să particip la proiectul pentru validarea instrumentului de comunicare cu medicul/personalul medical. 

Numele și prenumele persoanei                                                                   Semnătura persoanei 

____________________________________________ 

Data: 
*** Veți primi o copie semnată a acestui Formular de Consimțământ și Autorizare *** 
Numele și prenumele persoanei care a obținut consimțământul:                       Semnătură:  

Data: 
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Formular de consimțământ cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR) 
 
I. INTRODUCERE 
În conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice 
legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ("GDPR"), Spitalul  
Clinic „Sf. Maria”, cu sediul în București, bl. Ion Mihalache 37-39, România, prelucrează datele cu 
caracter personal ale dumneavoastră și vă furnizează acest Formular de Consimțământ pentru a explica 
practicile sale privind colectarea, utilizarea și alte prelucrări ale anumitor informații identificabile 
individual cu privire la persoanele vizate, după cum este descris detaliat mai jos. 
Prin acest Formular de Consimțământ privind prelucrarea Datelor dumneavoastră de Identificare 
denumite în continuare colectiv "Date cu caracter personal", sunteți informat și vi se solicită 
consimțământul cu privire la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal, astfel cum se 
specifică mai jos. 
II. DATELE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE 
Spitalul  Clinic „Sf. Maria” intenționează să prelucreze datele dumneavoastră personale care constau 
în datele de identificare care (nume, prenume, semnătură), date demografice (vârstă, gen, limbă 
maternă, nivel de educație) și alte date personale sensibile pe care ați ales să le includeți în discuția 
dumneavoastră, cum ar fi datele personale privind sănătatea, pentru a participa la acest proiect. 
III. SCOPURILE PRELUCRĂRII 
Spitalul  Clinic „Sf. Maria” va prelucra Datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a participa 
la un poriect pentru validarea instrumentului de comunicare cu medicul/personalul medical și nu va 
utiliza Datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât Scopurile Prelucrării. 
Prin prezenta vă exprimați consimțământul expres și neechivoc pentru Scopurile Prelucrării mai sus 
menționate în acest Formular de Consimțământ. 
IV. TEMEIURILE PRELUCRĂRII 
Datele cu caracter personal menționate la punctul II vor fi prelucrate în baza consimțământului 
dumneavoastră, conform art. 6 (1) litera a) din GDPR. 
V. DESTINATARI ȘITRANSFER 
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi văzute și utilizate de către Spitalul  Clinic „Sf. Maria” 
în România și nu vor fi transferate către alte țări terțe.  
VI. PERIOADA DE RETENȚIE 
Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi păstrate într-o formă care să permită identificarea 
dumneavoastră pe o perioadă mai mare decât este considerată, în mod rezonabil, necesară de către 
Spitalul  Clinic „Sf. Maria” pentru atingerea obiectivelor pentru care au fost colectate sau prelucrate 
sau astfel cum este stabilit în legile aplicabile privind perioadele de păstrare a datelor, dar nu mai mult 
de 5 ani. 
Când Spitalul  Clinic „Sf. Maria” nu va mai avea nevoie să vă utilizeze Datele cu caracter personal, 
vom elimina datele din sistemele, înregistrările sau arhivele noastre și/sau vom lua măsuri pentru a le 
anonimiza în mod corespunzător, astfel încât să nu mai puteți fi identificat (cu excepția cazului în care 
trebuie să vă păstrăm informațiile în conformitate cu obligațiile legale sau de reglementare aplicabile). 
VII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ 
Dacă ați declarat că sunteți de acord cu privire la anumite tipuri de activități de prelucrare, vă puteți 
retrage acest consimțământ în orice moment cu efecte viitoare. O astfel de retragere nu va afecta 
legalitatea prelucrării înainte de retragerea consimțământului.  
În conformitate cu legislația aplicabilă privind protecția datelor, veți avea dreptul: (a) să solicitați acces 
la Datele dumneavoastră cu caracter personal; (b) să solicitați rectificarea Datelor dumneavoastră cu 
caracter personal; (c) să solicitați ștergerea Datelor dumneavoastră cu caracter personal; (d) să solicitați 
restricționarea prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal; (e) să solicitați portabilitatea 
datelor; (f) să vă opuneți prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal; (g) de a nu face 
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată; (h) să depuneți o plângere la Autoritatea 
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pentru Protecția Datelor (ANSPDCP). Rețineți că aceste drepturi menționate mai sus ar putea fi 
limitate în temeiul legislației naționale aplicabile privind protecția datelor. 
a. Dreptul de acces: Aveți dreptul de a obține din partea noastră o confirmare a faptului că Datele 
cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, să solicitați 
acces la Datele cu caracter personal. Informațiile privind accesul includ – inter alia – scopurile 
prelucrării și destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le-au fost sau le vor fi dezvăluite Datele 
cu caracter personal. 
Aveți dreptul de a obține o copie a Datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.  
b. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea Datelor cu caracter 
personal inexacte referitoare la dumneavoastră.  
c. Dreptul la ștergere (dreptul de a fi uitat): În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține de 
la noi ștergerea Datelor cu caracter personal referitoare la dumneavoastră și vom putea fi obligați să 
ștergem aceste Date cu caracter personal. 
d. Dreptul la restricționarea prelucrării: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține de la 
noi restricții privind prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal. În acest caz, datele 
respective vor fi marcate și pot fi prelucrate numai de noi în anumite scopuri. 
e. Dreptul la portabilitatea datelor: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a primi Date cu 
caracter personal referitoare la dumneavoastră, pe care ni le-ați furnizat sau pe care le-am înregistrat, 
într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit electronic. 
f. Dreptul de a obiecta: În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a contesta în orice moment, din 
motive legate de situația dumneavoastră particulară, prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter 
personal de către noi și putem fi obligați să nu vă mai prelucrăm Datele cu caracter personal. 
g. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv pe 
profilare: În anumite circumstanțe, veți putea avea dreptul de a nu fi supuși unei astfel de decizii care 
vă poate afecta în mod semnificativ. 
h. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal: Dacă considerați că drepturile dumneavoastră sunt încălcate, puteți adresa o 
astfel de plângere Autorității Naționale pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. 
VIII. CONSIMȚĂMÂNT 
Am citit acest Formular de Consimțământ și înțeleg integral conținutul său și accept în mod expres și 
fără echivoc aplicarea termenilor acestuia (inclusiv cei privind colectarea, prelucrarea și utilizarea 
Datelor mele cu caracter personal, inclusiv datele personale sensibile, de către Spitalul  Clinic „Sf. 
Maria”), pentru Scopurile Prelucrării identificate aici și în modul descris în acest Formular de 
Consimțământ. 

Am citit și m-am informat în integralitate cu privire la conținutul acestui Formular de 
Consimțământ înainte de semnarea acestuia. Am avut ocazia de a pune întrebări cu privire la utilizarea 
Datelor mele cu caracter personal, de a înțelege eventuala lor utilizare, de a consimți cu bună știință 
asupra utilizării acestor date și de a semna voluntar acest Formular de Consimțământ și Autorizare. 
 
Consimțământul pentru utilizare datelor cu caracter personal: 
 
□ SUNT DE ACORD                                                  □ NU SUNT DE ACORD 
 
Numele și prenumele persoanei                                                                   Semnătura persoanei 
____________________________________________ 
Data 
________________________ 
*** Veți primi o copie semnată a acestui Formular de Consimțământ și Autorizare *** 


