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FORMULAR INFORMARE ȘI CONSIMȚIRE  

PENTRU SERVICII DE EVALUARE / INTERVENȚIE PSIHOLOGICĂ, CU PRELUCRARE 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL ONLINE ȘI OFFLINE 

 

Subsemnatul Nume ____________________________, Prenume __________________________, 

domiciliat în _____________________________________________________________________,  

În calitate de beneficiar al serviciilor psihologice (intervenții de psihoterapie sau consiliere 

psihologică) oferite de către Centrul de Consiliere si Psihoterapie Self (Centrul Self), reprezentat 

juridic de Asociaţia de Consiliere şi Psihoterapie Psihanalitică din Bucureşti (ACPPB), care 

functioneaza în conformitate cu legile din Romania, avand sediul social în Bucuresti, Str. Mihaela 

Ruxandra Marcu, nr. 3. bl. 108, Sc. 4, Ap. 136, sector 6, C.I.F.: RO18690388, 

 

Sunt de acord să ofer următoarele date cu caracter personal către psiholog 

________________________________  (Psiholog) în calitate de reprezentant al Centrului Self. 

Aceste date le ofer prin consimţământul meu în condiţiile articolului 6, pct 1, litera a), b) şi c) din 

Regulamentul UE 679/2016. 

A. Numărul de telefon: __________________________Scopurile pentru care sunt de acord să îmi 

ofer aceste date sunt:  

Pentru a primi informări cu privire la programările mele sau alte detalii legate de serviciile 

psihologice în curs de desfăşurare 

  

B. Adresă:______________________________________________________________________ 

Scopurile pentru care sunt de acord să îmi ofer aceste date sunt: Completare contract, emitere factura 

şi chitanţă    

 

C. ID Skype /adresă de mail aferentă: _________________________________________ 

Scopurile pentru care sunt de acord să îmi ofer aceste date: desfăşurarea şedinţei on-line, 

conform prevederilor de la punctul 5 din prezentul document:  

 

D. CNP:_________________________________ Scopurile pentru care sunt de acord să îmi ofer 

aceste date sunt: Completare contract, emitere factura şi chitanţă     

 

 

E.  Păstrarea unor înscrisuri sau altceva în afara documentelor necesare în contabilitate după 

finalizarea serviciilor psihologice prestate cu scopul cercetării ştiinţifice 

 

 

 

Subsemnatul, menţionez că am fost informat de şi că am înţeles următoarele: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunt de acord   Nu sunt de acord xxx 

Sunt de acord   Nu sunt de acord  

Sunt de acord   Nu sunt de acord  

Sunt de acord   Nu sunt de acord  

Sunt de acord   Nu sunt de acord  
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I Definiţii 

1. "Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată 

sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 

identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un 

nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe 

elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale 

sau sociale  (de tipul vârstă, gen, nivel de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil 

precum apartenența religioasă, sindicală, etnică, opiniile politice,  date biometrice, date privind starea 

de sănătate fizică sau mentală. 

 

2. "Prelucrare de date cu caracter personal" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni 

efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau 

fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, 

stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 

diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, 

ştergerea sau distrugerea acestora. 

 

3. O distincție trebuie realizată între “persoana vizată”, “cel care utilizează  datele personale 

(numit operator)”, “cel care procesează datele personale (numit persoana împuternicită)”, 

“persoanele terțe” și “destinatar”. 

a. Persoana vizată sunteți dumneavoastră; 

b. Cel care utilizează datele dvs. personale este Centrul Self. Operatorul  stabilește, în 

temeiul legal sau contractual existent între dumneavoastră și cabinet / societatea civilă 

profesională / companie, scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.   

c. Cel care procesează datele personale  se numește persoană împuternicită. Persoana 

împuternicită prelucrează datele dvs. doar în scopul convenit de către. Date persoană 

împuternicită: denumire_______________ sediul____________________ . 

 

4. Persoanele terțe sunt reprezentate de orice entitate juridică autorizată de operator sau/și de 

persoana împuternicită care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de 

operator, sunt autorizate să prelucreze datele dvs. cu caracter personal. În cazul de față persoanele 

terțe sunt reprezentate de companiile, ce oferă servicii diverse, cum ar fi servicii de contabilitate. 

5. “Consimțământul” dumneavoastră, înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, 

informată și lipsită de ambiguitate, ca persoană vizată, prin care acceptați, prin prezentul acord, fără 

echivoc, ca datele cu caracter personal care vă privesc să fie prelucrate în scopurile explicite incluse 

în cele ce urmează. 

 

II. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

1. Toate informațiile vor fi colectate și prelucrate exclusiv de operator în scopurile menţionate la 

literele A-E din prezentul formular. 

 

2. Prelucrarea informațiilor colectate online, cât și a celor colectate offline de către operator se 

realizează într-un mod non-automat în vederea ducerii la îndeplinire a scopului convenit, fără 

intervenția vreunei alte persoane în afara specialistului desemnat de operator din cadrul 

cabinetului psihologic / societății civile profesionale / companiei.  

 

3. Păstrarea datelor cu caracter personal într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate 

se va face, atât în mediul online, cât și în mediul offline, pentru perioada necesară desfășurării 
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serviciilor, ulterior, pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate 

datele, dar nu mai mult de 10 ani. Prin excepție, rezultatele testărilor/evaluărilor psihologice 

(unde este cazul) se vor putea păstra în format anonimizat pentru o perioadă nedeterminată, 

exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau în scopuri 

statistice. 

4. Stocarea datelor offline se realizează de către operator, în cadrul arhivei de acte profesionale, 

conform reglementărilor normative în vigoare. 

5. Prin completarea datelor şi oferirea acordului la punctul C, vă daţi implicit acordul ca şedinţe de 

terapie la care participaţi să aibă loc (şi) online, ştiind următoarele: 

 

5.1. Skype (https://www.skype.com/ro/about/ ) este o divizie a Microsoft Corp şi este un 

instrument de comunicare ce oferă o gamă largă de opţiuni de conectare, precum apeluri 

vocale sau apeluri video prin Internet.  

5.2. Pentru a putea participa la o şedinţă on-line, este necesar ca Beneficiarul să aibă în prealabil 

un cont pe Skype.  

5.3. Beneficiarul şi Psihologul, de comun acord, consimt să utilizeze Skype pentru a desfăşura 

şedinţa de psihoterapie, ştiind că Skype este o entitate distinctă, răspunzătoare cu privire la 

siguranţei datelor transmise prin Skype (critparea datelor). Psihologul sau Centrul Self nu 

sunt responsabili şi nu pot fi traşi la răspundere cu privire la calitatea serviciilor de 

comunicare oferite de Skype şi la siguranţa datelor transmise prin Skype.  

5.4. Pentru mai multe detalii privind privind aspecte juridice ale Skype, precum Termeni şi 

Condiţii, Politică de Confidenţialitate şi nu numai, consultaţi pagina 

https://www.skype.com/ro/legal/ . 

5.5. Beneficarul şi Psihologul se vor loga fiecare cu contul propriu.  

5.6. Psihologul, respectiv Beneficiarul sunt fiecare în parte, singurii responsabili pentru păstrarea 

confidenţialităţii datelor de autentificare ale contului propriu creat pe Skype. 

5.7. Atât Psihologul cât şi Beneficiarul, se angajează să nu înstrăineze datele de logare ale 

contului propriu pe Skype către alte persoane şi nu vor da acces altor utilizatori la contul lor.  

5.8. Atât Psihologul cât şi Beneficiarul se angajează să nu înregistreze, sub nicio formă 

şedinţele, aceastea având caracter confidenţial.  

5.9. Atât Psihologul cât şi Beneficiarul se vor asigura că sunt singuri în încăperea în care se află 

la momentul şedinţei pe Skype. 

 

III. Drepturile dumneavoastră în conformitate cu Regulamentul general 2016/679 privind 

protecția datelor 

1. Prin prezenta vă comunicăm că aveți dreptul  de a solicita operatorului, în ceea ce privește 

datele dvs. cu caracter personal, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau 

restricționarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum și a dreptului la 

portabilitatea datelor . De asemenea, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice 

moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza consimțământului până la 

momentul retragerii, prin cerere scrisă trimisă la adresa de email 

asociatiadeconsiliere@gmail.com  

 

IV. Aspecte finale 
1. Pentru orice nemulțumire legată de prelucrarea datelor personale am luat cunoștință că mă pot 

adresa Operatorului la adresa de contact stipulată în contractul de prestări servicii convenit cu 

Operatorul și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal 

mailto:asociatiadeconsiliere@gmail.com
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V. Consimțământul dumneavoastră 

[ ] Confirm că am 18 ani împliniți 

 

 [ ] Prin bifarea opțiunii de servicii psihologice îmi exprim acordul expres și neechivoc, ca datele 

mele personale să fie procesate de către operator, și după caz, de către persoana împuternicită, în 

scopul/scopurile mai sus menționat/e. 

 

[ ] Consimt să particip la serviciile psihologice, confirm că am citit informațiile despre modul în 

care îmi vor fi prelucrate datele cu caracter personal și sunt de acord ca datele mele personale să fie 

prelucrate de operator sau persoanele împuternicite pentru îndeplinirea scopurilor comunicate. 

Cunosc faptul că pot retrage în orice moment consimțământul acordat prin cerere trimisă la adresa 

operatorului sau a persoanei împuternicite, renunțând la participarea la activitatea de intervenţie 

psihologică. Toate activitățile de prelucrare efectuate până la momentul retragerii consimțământului 

rămân perfect valabile. 

 

Dată:_____________ 

Semnătura, Nume și Prenume 

______________________ 


