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Scop
Proiectul Mobile Pass (EC-FP7 GA 608016) desfăşoară cercetări ştiinţifice cu privire la obţinerea şi
verificarea datelor biometrice (amprente, imagini faciale) şi a datelor de paşaport. Scopul final al
studiului este dezvoltarea unui dispozitiv portabil biometric care să permită autorităţilor europene de
control al frontierelor să verifice călătorii într-o manieră confortabilă, rapidă şi sigură. În faza actuală
a proiectului, MobilePass are nevoie de voluntari pentru a obţine seturi de date pentru dezvoltarea,
testarea şi evaluarea dispozitivelor de senzori şi algoritmilor pentru recunoaşterea facială şi a
amprentelor În plus, paşapoarte reale ar putea fi folosite pentru dezvoltarea şi testarea cititorului de
paşapoarte şi pentru testarea verificării biometrice.

Procedură
Pentru a furniza datele necesare activităţilor de cercetare dezvoltare din cadrul proiectului
MobilePass, vor fi înregistrate câteva trăsături fizice în diferite condiţii ambientale. În
sesiunea/sesiunile la care sunteţi invitat să participaţi vă vom înregistra datele din paşaport (inclusiv
MRZ şi date de pe chip, imaginea feţei, şi/sau amprente) cu dispozitivul Mobile Pass. Doar pentru
scopuri de cercetare sunt înregistrate şi caracteristici ca sexul şi grupa de vârstă. Participarea
dumneavoastră este complet voluntară şi nu va avea consecinţe asupra drepturilor dumneavoastră
de a trece frontiera.

Protejarea datelor, confidenţialitate şi intimitate
Toate datele personale stocate pe parcursul studiului vor fi anonimizate complet şi ireversibil (cu
excepţia situaţiei când acest lucru refută scopul studiului) şi vor fi şterse la completarea Proiectului
Mobile Pass. Datele personale nu vor fi folosite în alte scopuri decât cele specificate în acest
formular. Datele dumneavoastră personale nu vor fi transferate unei părţi terţe şi nu vor fi
comercializate. Când vor fi stocate, datele dumneavoastră vor fi criptate şi accesul la mediul de
stocare va fi restricţionat de protejarea cu parolă. Datele dumneavoastră personale pot fi folosite de
partenerii proiectului MobilePass aflaţi în diferite ţări europene pentru sarcini de cercetare exclusiv
din cadrul proiectului MobilePass . Doar personalul care va fi desemnat pe sarcinile relevante în
cadrul Mobile Pass va avea acces la date şi transferul de date personale între partenerii Mobile Pass
va fi securizat.
Rezultatele studiului pot fi publicate în cărţi de ştiinţă sau jurnale sau pot fi folosite în scop didactic.
În orice caz, nici o informaţie identificatoare despre dumneavoastră (nume, fotografie) nu va fi
dezvăluită în nici un document, publicaţie sau material didactic.

Refuzul sau sistarea participării
Participarea dumneavoastră la acest studiu este voluntară. Nu trebuie să participaţi la studiu dacă nu
doriţi acest lucru. Dacă alegeţi să participaţi, vă puteţi răzgândi sau să părăsiţi studiul în orice
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moment. Fără a fi nevoit să daţi explicaţii şi fără a fi afectat în nici un fel de această decizie. În mod
similar, la discreţia investigatorului, puteţi fi retras din studiu pentru oricare dintre motivele
următoare : (a) dacă nu sunt îndeplinite cerinţele minime pentru studiu. (b) dacă este întrerup studiul
din orice motiv.
Vă puteţi exercita dreptul de acces, rectificare şi ştergere a datelor în orice moment. Pentru a face
acest lucru trebuie să vă exprimaţi dorinţa de a face acest lucru coordonatorului de proiect la
următoarea adresă MobilePassCoordinator@ait.ac.at .

Dreptul de a obţine informaţii cu privire la studiu
Puteţi pune orice întrebare legată de studiu în orice moment din perioada de înregistrare . În plus,
mai multe informaţii pot fi obţinute pe site-ul proiectului la adresa următoare:
http://www.mobilepass-project.eu

Riscuri şi disconfort
Riscul personal datorat participării la acest studiu nu depăşeşte riscurile vieţii normale zilnice. Nici
una din proceduri nu prezintă un pericol pentru sănătatea dumneavoastră sau pentru integritatea
fizică şi psihică.

Compensaţie Financiară
Înțelegeți că nu va fi o compensaţie financiară sau altă compensaţie semnificativă pentru participarea
la acest studiu.

Consimţământ
Prin semnarea prezentului formular, eu, Subsemnatul, înţeleg şi îmi dau acordul, fără să fiu
constrâns, ca datele mele personale , inclusiv datele de paşaport sau biometrice, caracteristicile mele
personale, vor fi colectate e către personalul de procesare desemnat de către controlorul de date, în
conformitate cu legile aplicabile şi cu ceea ce este menţionat în prezenta clauză. Am fost informat cu
privire la studiul desfăşurat în scopul proiectului Mobile Pass şi obiectivele sale mi-au fost explicate.
Înţeleg că datele mele personale vor fi codificate pentru a proteja confidenţialitatea şi dacă
rezultatele studiului sunt publicate, identitatea mea nu va fi dezvăluită. Înţeleg şi faptul că am dreptul
de a solicita accesul la datele mele personale, pentru a corecta, dacă este cazul, şi pentru a şterge
datele mele personale în conformitate cu legislaţia aplicabilă. Am citit cele de mai sus şi înţeleg că
pot refuza să particip la acest studiu fără a suferi orice consecinţe negative, directe sau indirecte.
Prin semnarea acestui formular, sunt de acord cu cele menţionate anterior.

Datp: 17./18.Noiembrie, 2016
Nume:
Semnătură:

Place: Sculeni/Romania
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