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DECLARAȚIE 

PRIVIND ACORDAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI  

PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Sunt de acord și îmi exprim consimțământul ca datele mele personale să fie prelucrate de către 
Colegiul Medicilor Veterinari cu sediul în Splaiul Independenței nr. 105, Sector 5, cod poștal 050097, 
București. 

Declar că am vârsta mai mare de 16 ani. 

Colegiul Medicilor Veterinari, în calitate de gestionar al Registrului de Evidență a Câinilor cu Stăpân 
(RECS) în temeiul Legii nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea OUG nr. 155/2001 privind 
aprobarea programului de gestionare a câinilor cu stăpân, prelucrează următoarele date 
personale ale dumneavoastră: nume, prenume, adresă, telefon, e-mail, serie și număr Carte de 
Identitate, CNP.  

Prelucrarea datelor personale menționate mai sus este realizată în următoarele scopuri: 

- înregistrarea câinelui (câinilor) aflat (aflați) în proprietatea dumneavoastră în Registrului 
de Evidență a Câinilor cu Stăpân (RECS);  

- în cazul pierderii sau furtului câinelui, comunicarea datelor către persoane fizice sau 
autorități din România sau din alte state, în situația în care acestea anunță găsirea câinelui; 

- realizarea și transmiterea către dumneavoastră a unor informări cu privire la aspecte ce țin 
de animalele de companie (cu excepția celor cu scop de marketing); 

- posibilitatea de verificare a codului de microcip și a detaliilor din fișa câinelui prin accesarea 
site-ului rompetid.ro de către dvs. sau de către public (dintre datele dvs. personale, apar 
doar numele, prenumele și adresa); 

- sprijinirea autorităților competente în vederea soluționării potențialelor reclamații sau 
sesizări; 

- sprijinirea autorităților competente în vederea soluționării potențialelor litigii; 

- comunicarea sau raportarea către autorități, instituții sau agenții de stat sau 
guvernamentale abilitate, la solicitarea acestora, dacă există bază legală; 

- efectuarea de analize statistice. 

Colectarea și prelucrarea datelor dumneavoastră personale au ca temei:  

- o obligație legală a operatorului (Colegiul Medicilor Veterinari); 
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- consimțământul dumneavoastră, acordat prin completarea și semnarea prezentei declarații. 

Categoriile de destinatari către care pot fi divulgate datele personale colectate sunt 
reprezentate de autorități ale statului sau guvernamentale (Autoritatea Națională Sanitară 
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, instanțe de judecată, organe ale statului competente 
în materie penală, structuri ale Ministerului Afacerilor Interne, structuri ale Poliției Locale, 
autorități de protecție a consumatorilor etc.), ca urmare a unei obligații legale a operatorului.  

În plus, în situația în care câinele dumneavoastră a fost pierdut sau furat, dacă este găsit de 
persoane fizice sau autorități din România sau din alte state, Colegiul Medicilor Veterinari, la 
solicitarea scrisă a persoanelor sau autorităților respective, va comunica detaliile dumneavoastră 
de contact (nume, prenume, adresă, număr telefon, e-mail). 

Durata stocării datelor personale este de 12 luni de la momentul din care nu mai dețineți nici un 
câine. 

Printre drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră personale prelucrate de către 
Colegiul Medicilor Veterinari se numără dreptul de a primi informații cu privire la prelucrarea 
datelor și o copie a datelor procesate, dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau 
completarea celor incomplete, dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere 
dacă veți considera că prelucrarea datelor este o încălcare a prevederilor GDPR.  

 

 

Subsemnatul (a) …………………………………………………………………………….domiciliat(ă) în localitatea (sat, 
comună/oraș)………………………………………………………………………………………………………………………, 
Sector/Județ…………………………………..…, Str………………………………………………………………….,                         
Nr. …………., bloc…………., sc. ………, et. …….. apart. ……………., posesor al (B.I./C.I.) ……………. seria 
…….., nr. …………….., cod numeric personal (CNP) …………………………………., 

declar că sunt de acord și îmi exprim consimțământul ca datele mele personale să fie prelucrate 
(colectate, înregistrate, stocate, transmise și utilizate) de către Colegiul Medicilor Veterinari. 

Declar că am luat la cunoștință informația privind calitatea de operator de date cu caracter 
personal a Colegiul Medicilor Veterinari. 

Declar că atât furnizarea datelor care urmează să fie introduse în baza de date a aplicației RECS, 
cât și consimțământul privind prelucrarea datelor cu caracter personal sunt voluntare. 

 

Declarant:  

Nume și prenume………………………………………………  Semnătura ……………………………………… 

 

Data completării și semnării ………………………………	


