
 
DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE SI 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
din data de_____________________ 

 
Subsemnatul/Subsemnata________________________________________________CNP 
___________________________________, adresa:______________________________________, 
legitimat/legitimata cu: CI/BI seria _______ nr. _____________, avand adresa de e-mail: 
______________________________________ si tel. mobil___________________, declar pe proprie 
raspundere, cunoscand prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul in declaratii, ca am 
luat la cunostinta si inteles semnificatia faptului ca produsul  
 
TEST RAPID DR SMART…………………………………………………………………………… 
 
comandat de mine de pe pagina web www.onlinefarmacia.ro in urmatoarele cantitati (cutie/cutii) 
_____ este un test rapid de diagnostic destinat exclusiv pentru diagnosticul in vitro efectuat de catre 
profesionistii din domeniul sanatatii, in unitati sanitare cu autorizatie/aviz de functionare valide 
(denumit in continuare Dispozitivul). 
 
Inteleg ca Dispozitivul este proiectat si realizat astfel incat, utilizat in conditiile si pentru scopul 
propus, nu compromite, direct sau indirect, starea clinica ori siguranta pacientilor, siguranta si 
sanatatea celor care le utilizeaza sau, acolo unde este cazul, a altor persoane ori siguranta proprietatii. 
De asemenea, inteleg ca atat timp cat Dispozitivul nu este utilizat de catre profesionisti, asa cum 
producatorul mentioneaza in instructiunile de folosire si Direct Pharma Logistics SRL, o societate 
organizată şi funcţionând conform legilor din Romania, avand sediul in Pantelimon, Bd. Biruintei, nr. 
162, jud. Ilfov, Romania, inregistrata la Registrul Comerţului cu nr. J23/1458/2013, având codul unic 
de înregistrare RO31647962 (denumita in continuare Distribuitorul) pe pagina sa web 
www.onlinefarmacia.ro la descrierea produsului, diagnosticul poate fi compromis.  
 
Urmare a intelegerii mele complete a celor de mai sus declar pe propria raspundere ca nu ma aflu in 
categoria profesionistilor din domeniul sanatatii neputand in niciun fel sa pun diagnosticul testarii in 
vitro in unitati sanitare cu autorizatie/ aviz de functionare valide astfel neputand folosi Dispozitivul 
pentru testare. 
 
Mai departe declar pe proprie raspundere ca: achizitionez Dispozitivul pentru a fi folosit spre testare 
asupra mea si nu spre revanzare, testarea mea va fi facuta de catre un/ profesionist/i din domeniul 
sanatatii si diagnosticarea testarii /rezultatului va fi facuta de un / profesionist/i din domeniul sanatatii 
in unitati sanitare cu autorizatie/ aviz de functionare valide 
 
Am luat la cunostinta de faptul ca nerespectarea masurilor privitoare la prevenirea sau combaterea 
bolilor infectocontagioase se sanctioneaza conform art. 352 din Codul Penal si a art. 34 lit. m) din 
H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionare contraventiilor la normele din domeniul sanatatii 
publice, cu modificarile si completarile ulterioare. 

 
Mai departe, declar in mod explicit ca imi dau acordul ca datele mele personale de mai sus, respectiv: 
numele si prenumele, codul numeric personal (CNP), adresa, numarul si seria cartii de identitate / 
buletinului de identitate, adresa de e-mail si numarul de telefon mobil sa fie prelucrate in scop legal / 
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contractual de catre Distribuitor in conformitate cu politica de confidentialitate a datelor afisata pe 
pagina de web www.onlinefarmacia.ro. 
 
Declar ca am luat cunostinta de prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 (GDPR) privind 
protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera 
circulatie a acestor date. 
 
Totodata, imi dau acordul fata de posibila comunicare a acestor date catre autoritati publice, operatori, 
terti sau imputerniciti sau altor categorii de destinatari, in scopuri compatibile cu scopul pentru care 
au fost colectate. Totodata, declar ca mi-au fost aduse la cunostinta urmatoarele drepturi: 
 
Dreptul de acces inseamna dreptul de a obtine o confirmare din partea Distribuitorului ca prelucreaza 
sau nu datele cu caracter personal si, in caz afirmativ, acces la datele respective si la informatii privind 
modalitatea in care sunt prelucrate datele. 
 
 Dreptul la portabilitatea datelor care se refera la dreptul de a primi datele personale intr-un 
 format  structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si la dreptul ca aceste date 
 sa fie transmise direct altui operator, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic. 
 
 Dreptul la opozitie care vizeaza dreptul de opozitie la prelucrarea datelor personale atunci cand 
 prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public / 
 legal sau cand are in vedere un interes legitim al operatorului. 
 
 Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter 
 personal inexacte. 
 
 Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") care inseamna dreptul de a solicita stergerea 
  
 Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in cazul in care persoana contesta 
 exactitatea datelor, pe o perioada care ne permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea 
 este ilegala, iar persoana se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb 
 restrictionarea; in cazul in care Distribuitorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal 
in  scopul  prelucrarii, dar persoana le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui 
 drept in instanta; in cazul in care persoana s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp  in 
 care se verifica daca drepturile legitime ale operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei 
 respective. 
 
Toate aceste drepturi inteleg ca pot sa mi le exercit printr-o cerere scrisa, semnata si datata, transmisa 
la sediul Distribuitorului din Pantelimon, Bd. Biruintei, nr. 162, jud. Ilfov, Romania sau la adresa de 
e-mail: office@onlinefarmacia.ro in format fisier PDF, cu semnatura digitala a solicitantului. 
 
 
Nume si prenume in clar ___________________________________ 
 
Semnatura ______________________________________________ 
 
Data__________________________ 
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