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Consimțământ în vederea prelucrării datelor cu caracter personal 

 

 

In calitate de autoritatea romana competenta pentru reglementarea profesiei de asistent 

social, in vederea gestionarii Registrului National al Asistentilor Sociali din Romania 

conform cu art. 7 si 8 din Legea 466/2004 privind statutul asistentului social, Colegiul 

National al Asistentilor Sociali prelucreaza datele cu caracter personal ale asistenților 

sociali cu respectarea prevederilor legislatiei de protectie a datelor cu caracter personal in 

vigoare, respectiv Regulamentul UE 2016/679 privind protectia persoanelor fizice in ceea 

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor 

date si de abrogare a Directivei 95/46/CE.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal sus-mentionata este efectuata de catre Colegiul 

National al Asistentilor Sociali in vederea eliberarii avizului de exercitare a profesiei de 

asistent social, a atestatului de libera practica si a certificatului de inregistrare a formei 

independente de exercitare a profesiei. 

 

Categoriile de date cu caracter personal ale persoanelor vizate mentionate anterior supuse 

procesarii sunt:  

a) data cu o functie de identificare generala (nume, prenume, numar RNASR, rezidenta, 

adresa de domiciliu si sau corespondenta, date de contact – email, telefon -  date 

referitoare la studiile finalizate, locurile de munca, treapta de competenta profesionala si 

cursuri de formare profesionala, sediu social forma independent, parimoniu forma 

independenta, certificate de inregistrare fiscala) si date personale cu caracter special sau 

avand o functie de identificare de aplicabilitate generala (cod numeric personal, serie si 

numar act de identitate, numar pasaport),  

b) date generate de calitatea de membru mentionata la lit a), respectiv: taxe și cotizatii 

membru. 

 

Refuzul de a furniza datele cu caracter personal determina imposibilitatea 

inregistrarii in Regsitrul National al Asistentilor Sociali din Romania si totodata la 

imposibilitatea practicarii profesiei de asistent social. 

  

Datele cu caracter personal identificate anterior sunt obtinute de catre Colegiul National 

al Asistentilor Sociali ca urmare a procesului de colectare si procesare efectuat de catre 

Colegiul National al Asistentilor Sociali actionand in calitatea sa de autoritate română 

competentă pentru reglementarea profesiei de asistent social  

 

Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate mentionate anterior sunt prelucrate in 

vederea indepliniri urmatoarelor scopuri:  

A. In vederea indeplinirii aributiilor conferite de Legea 466/2004 privind statutul 

asistentului social, Colegiului National al Asistentilor Sociali  
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B. In vederea reprezentari, apararii si promovarii drepturilor si intereselor membrilor la 

nivel local, national si international pentru dezvoltarea profesiei si pentru ridicarea 

prestigiului ei in cadrul vietii sociale. 

 C. In vederea apararii onoarei, libertatii si independentei profesionale a asistentului 

social in exercitarea profesiei  

D. In vederea asigurari respectarii de catre asistentii sociali a obligatiilor care le revin fata 

de beneficiari, institutii si societate, in concordanta cu normele deontologice ale profesiei.  

Pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, Colegiului National al Asistentilor 

Sociali poate dezvalui datele cu caracter personal catre urmatoarele categorii de 

destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali sau conventionali ai persoanei 

vizate, reprezentantii structurilor teritoriale ale Colegiului National al Asistentilor 

Sociali, reprezentantii Colegiului National al Asistentilor Sociali, alte persoane fizice 

sau juridice care prelucreaza datele personale in numele Colegiului National al 

Asistentilor Sociali, autoritatea judecatoreasca, autoritati publice centrale, 

autoritati publice locale, organizatii internationale, organizatii profesionale.   

In vederea realizarii scopurilor de prelucrare mentionate, Colegiului National al 

Asistentilor Sociali va prelucra datele cu caracter personal pe durata indeplinirii calitatii 

de membru al Colegiului National al Asistentilor Sociali, precum si ulterior in vederea 

respectarii atributiilor conferite de Legea 466/2004 privind statutul asistentului social. 

Este posibil ca in urma solicitarii de stergere a datelor, Colegiul National al Asistentilor 

Sociali sa dispuna anonimizarea datelor, lipsindu-le astfel de caracterul personal si sa 

continue prelucrarea datelor anonime pentru scopuri statistice.   

 

Subsemnatul: 

 

CNP:                                                                                        Data nasterii: 

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. 
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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 sa primesc avizul de exercitare a profesiei, atestatul de libera 

practica, adeverinta care tine loc de aviz sau adeverinta care atesta depunerea 

dosarului de inregistrare pe adresa de email furnizata Colegiului National al 

Asistentilor Sociali  și/sau pe  adresa de domiciliu/adresa de corespondență 

furnizata Colegiului National al Asistentilor 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…………………………………………. 
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