
Avantaje SYNEVO 

Pasul 1 – Completează adeverința electronică primită și acordul GDPR și trimite-le 

la organizația sindicală din care faci parte pentru a obține semnătura președintelui 

și ștampila organizației.  

Pasul 2 – Mergi cu adeverința semnată și ștampilată la recepția centrului de 
recoltare/laboratorului Synevo și primești pe loc reducerea.  

Beneficiile oferite sunt urmatoarele: 

• Tarifele analizelor fără reduceri le găsiți pe pagina Synevo:
https://www.synevo.ro/category/servicii-si-tarife/

• Centre de recoltare și laboratoare:
https://www.synevo.ro/laboratoare/

NOTĂ: Analizele medicale care fac obiectul prezentului contract sunt exclusiv analizele medicale cu 
plata și se exceptează în mod expres analizele medicale ce fac obiectul biletului de trimitere pentru 
investigații paraclinice decontate de CNAS (prin CAS-MB și Casele Județene de Asigurări) și OPSNAJ.

https://www.synevo.ro/category/servicii-si-tarife/
https://www.synevo.ro/laboratoare/


Anexa nr. 3 la contract de Prestări servicii nr. 4002/03.02.2020
Beneficiar: FEDERAȚIA SINDICATELOR DIN EDUCAȚIE “SPIRU HARET”

NR             / DATA                   

ADEVERINȚĂ
   Prin prezenta se adeverește că doamna/ domnul: 
                                                          CNP                              
este membră a/ membru al                                                                           
afiliat(ă) Federației Sindicatelor din Educație „SPIRU HARET“.
Prezenta adeverință este valabilă 60 de zile de la data emiterii. 

                                                                                                        PREȘEDINTE

Nume                         
Prenume

Semnătura

Ștampilă



_____________________________________ 

DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

Subsemnatul(a), _____________________________________, 

cod numeric personal ____________________, 

membru(ă) de sindicat al/a __________________________________________, 

la data de ______________ declar că: 

Am fost informat(ă) cu privire la prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 
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 
(Regulamentul general privind protecția datelor) adoptat de Parlamentul European și 
Consiliul Uniunii Europene. 

Am fost informat(ă) că beneficiez de dreptul de acces, de intervenție asupra 
datelor mele și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

Am fost informat(ă) că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate și 
stocate în cadrul organizației sindicale doar în scopurile prevăzute de legislație în ceea 
ce privește calitatea mea de angajat/membru de sindicat. 

Am fost informat(ă) că prelucrarea datelor mele cu caracter personal este 
necesară în vederea obligațiilor legale ce îi revin operatorului, respectiv organizației 
sindicale al cărui membru sunt, precum și în scopul intereselor și drepturilor ce îmi 
revin. 

Am fost informat(ă) că datele mele cu caracter personal sunt comunicate 
autorităților publice precum și altor instituții abilitate (Ex.: ANAF, ANFP, ITM, A.N.I, la 
solicitarea instanțelor judecătorești sau organelor de cercetare penală etc.). 

Am fost informat(ă) că, în scopul prelucrării exacte a datelor mele cu caracter 
personal, am obligația de a aduce la cunoștința operatorului, respectiv organizației 
sindicale, orice modificare survenită asupra datelor mele personale. 

Am fost informat(ă) că am dreptul să îmi retrag consimțământul în orice moment 
printr-o cerere scrisă, întemeiată, datată și semnată depusă la sediul organizației 
sindicale. 

În consecință, îmi dau consimțământul pentru prelucrarea, transmiterea și 
stocarea datelor cu caracter personal în cadrul organizației sindicale. 

Transmiterea prezentului formular, fără semnătură, pe adresa de e-mail 
___________________________________ reprezintă acceptul meu pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal. 
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