
Consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal

În calitate de autoritatea română competentă pentru reglementarea profesiei de asistent social, în
vederea gestionării Registrului Național al Asistenților Sociali din Romania conform cu art. 7 si 8
din Legea 466/2004 privind statutul asistentului social,  Colegiul Național al Asistenților Sociali
prelucrează  datele  cu  caracter  personal  ale  asistenților  sociali  cu  respectarea  prevederilor
legislației  de protecție  a  datelor  cu  caracter  personal  în  vigoare,  respectiv  Regulamentul  UE
2016/679 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. 
Prelucrarea datelor cu caracter personal sus-mentionață este efectuată de către Colegiul Național
al Asistenților Sociali în vederea eliberării avizului de exercitare a profesiei de asistent social, a
atestatului de liberă practică și a certificatului de înregistrare a formei independente de exercitare
a profesiei.

Categoriile  de  date  cu  caracter  personal  ale  persoanelor  vizate  menționate  anterior  supuse
procesării sunt: 
a) date cu o funcție de identificare generală (nume, prenume, număr RNASR, rezidența, adresă de
domiciliu  și sau corespondența,  date de contact – email,  telefon -  date referitoare la studiile
finalizate,  locurile  de  muncă,  treapta  de  competență  profesională  și  cursuri  de  formare
profesională,  sediul  social  forma independentă,  patrimoniu  forma independentă,  certificate  de
înregistrare fiscală) și date personale cu caracter special sau având o funcție de identificare de
aplicabilitate generală (cod numeric personal, serie și număr act de identitate, număr pașaport). 
b) date generate de calitatea de membru menționată la lit a), respectiv: taxe și cotizații membru.

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal determină imposibilitatea înregistrării în
Regsitrul  Național  al  Asistenților  Sociali  din  Romania  și  totodată  la  imposibilitatea
practicării profesiei de asistent social.
 
Datele  cu  caracter  personal  identificate  anterior  sunt  obținute  de  către  Colegiul  Național  al
Asistenților Sociali ca urmare a procesului de colectare și procesare efectuat de către  Colegiul
Național al Asistenților Sociali acționând în calitatea sa de autoritate română competentă pentru
reglementarea profesiei de asistent social. 

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate menționate anterior sunt prelucrate în vederea
îndeplinirii următoarelor scopuri: 

a. În  vederea  îndeplinirii  atribuțiilor  conferite  de  Legea  466/2004  privind  statutul
asistentului social, Colegiului Național al Asistenților Sociali; 

b. În  vederea  reprezentării,  apărării  și  promovării  drepturilor  și  intereselor  membrilor  la
nivel  local,  național  și  internațional  pentru  dezvoltarea  profesiei  și  pentru  ridicarea
prestigiului ei în cadrul vieții sociale;



c. În vederea apărării onoarei, libertății și independenței profesionale a asistentului social în
exercitarea profesiei; 

d. În vederea asigurării respectării de către asistenții sociali a obligațiilor care le revin față
de beneficiari, instituții și societate, în concordanță cu normele deontologice ale profesiei. 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, Colegiul Național al Asistenților Sociali poate
dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: persoana
vizata,  reprezentanții  legali  sau  convenționali  ai  persoanei  vizate,  reprezentanții
structurilor  teritoriale  ale  Colegiului  Național  al  Asistenților  Sociali,  reprezentanții
Colegiului National al Asistenților Sociali, alte persoane fizice sau juridice care prelucrează
datele  personale  în  numele  Colegiului  Național  al  Asistenților  Sociali,  autoritatea
judecătorească,  autorități  publice  centrale,  autorități  publice  locale,  organizații
internaționale, organizații profesionale.  
În  vederea  realizării  scopurilor  de  prelucrare  menționate,  Colegiului  Național  al  Asistenților
Sociali va  prelucra  datele  cu  caracter  personal  pe  durata  îndeplinirii  calității  de  membru  al
Colegiului Național al Asistenților Sociali, precum și ulterior în vederea respectării atribuțiilor
conferite de Legea 466/2004 privind statutul asistentului social. Este posibil ca în urma solicitării
de ștergere a datelor,  Colegiul Național al Asistenților Sociali să dispună anonimizarea datelor,
lipsindu-le astfel de caracterul personal și să continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri
statistice.  

Subsemnatul:

CNP:                                                                        Data nașterii:

Domiciliu:

Telefon:                                                                     e-mail:

Declar că datele de mai sus îmi aparțin și sunt corecte.

În  calitate  de  asistent  social,  prin  semnarea  prezentului  consimțământ  informat,  privind
prelucrarea datelor cu caracter personal:

1. Îmi  exprim  în  mod  expres  și  liber,  opțiunea  ca  datele  mele  cu  caracter  personal,
enumerate mai sus, să fie prelucrate în scopurile mai sus menționate.

2. Sunt de acord ca CNASR să îmi prelucreze datele cu caracter personal în toate scopurile
enumerate mai sus.

3. Mă oblig să aduc la cunoștința operatorului orice modificări ce survin în datele mele cu
caracter personal.



4. Sunt de acord ca CNASR să administreze în condiții de siguranță și confidențialitate și
numai în scopurile specificate, datele furnizate doar personal. Ulterior prelucrării îmi dau
acordul ca aceste date să fie stocate în baza de date a Colegiului National al Asistentilor
Sociali, cu respectarea legislației aplicabile cu privire la confidențialitatea și securitatea
datelor cu caracter personal.

5. Sunt de acord să primesc avizul  de exercitare  a profesiei,  atestatul  de libera practica,
adeverința  care  ține  loc  de  aviz  sau  adeverința  care  atestă  depunerea  dosarului  de
înregistrare pe adresa de email furnizată Colegiului Național al Asistenților Sociali și/sau
pe  adresa  de  domiciliu/adresa  de  corespondență  furnizată  Colegiului  Național  al
Asistenților Sociali. 

6. Declar că am fost informat de drepturile mele de informare, acces și intervenție asupra
datelor cu caracter  personal,  dreptul de a mă opune prelucrării  datelor și de a solicita
rectificarea sau ștergerea datelor furnizate din baza de date a operatorului. În acest sens,
mă voi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată.

Prezentul  consimțământ  este  valabil  pe  durata  necesară  atingerii  scopurilor  de  prelucrare
menționate mai sus sau până la retragerea lui.

                Data

______________________

         Semnătura

                       _______________________


