CONDIŢII DE ACCEPTARE A DATELOR DIN REGISTRUL ROMAN DE BOLI REUMATICE (RRBR)
(Anexa 2)
1. Sunt de acord să fiu răspunzător pentru folosirea datelor furnizate. Sub nici o formă, datele acestea nu
vor fi utilizate pentru alte proiecte decât pentru cel descris în formularul de aplicaţie pentru acces şi
nici nu vor fi instrainate sau transferate unei terţe părţi, fără obţinerea unui acord prealabil de la RRBR
2. Am completat o declaraţie de interese (vezi mai jos) şi voi furniza detalii cu privire la modificările
conflictelor de interes în perioada în care sunt utilizate datele solicitate
3. Accept să fiu răspunzător pentru protecţia datelor pe care le voi primi de la RRBR
4. Voi furniza un scurt sumar în scris asupra modului de prelucrare a datelor primite de la RRBR, la un an
după primirea acestora şi la finalizarea proiectului. În plus, şi la cererea RRBR, voi furniza informaţiile
solicitate cu privire la utilizarea acestor date.
5. Voi furniza RRBR o copie a oricărui rezumat / articol cu cel puţin o lună înaintea submiterii pentru
publicare
6. Sunt de acord să menţionez contribuţia RRBR în toate publicaţiile care utilizează datele solicitate de la
aceasta şi voi furniza copii ale acestor publicaţii.
7. Dacă prelucrarea datelor furnizate de RRBR generează idei, drepturi, procese sau produse de interes
potenţial comercial, eu şi instituţia la care lucrez vom semna un acord separat cu RRBR cu privire la
toate aspectele relevante de proprietate intelectuală.
8. Membrii RRBR pot cere drepturi de co-autor în momentul în care furnizarea datelor a impus
protocoale consumatoare de timp.
Declaraţii
a. Candidat
Am cititi condiţiile sunt de acord să le urmez întocmai. Din cunoştinţele mele, toate informaţiile
furnizate în acest formular sunt exacte.
Semnătura:
Data:
Nume:
b. Şeful departamentului / secţiei
Confirm că am citit acest formular şi condiţiile însoţitoare şi că, dacă acordul este obţinut, procesul
de prelucrare a datelor va fi adaptat si administrat de Departament/Instituţie în conformitate cu
regulile precizate. Toate licenţele / aprobările necesare au fost sau sunt solicitate.
Semnătura:
Data:
Nume:

