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Noti�care cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal

Stimati clienti din perspectiva aplicarii noului Regulament european UE 679/2016, SC ALSO MEDICAL 
SRL se obliga sa stabileasca scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal in relatia 
contractuala cu partenerii sai.

Incepand din 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia 
persoanelor �zice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date 
(GDPR). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea 
unui climat de incredere care sa permita �ecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Va informam ca vom colecta si prelucra datele dvs. cu caracter personal in scopul efectuarii actului medi-
cal cerut de dumneavoastra in baza art. 13 din REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016

"Date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoană �zică identi�cată sau identi�ca-
bilă („persoana vizată”); o persoană �zică identi�cabilă este o persoană care poate � identi�cată, direct 
sau indirect, în special prin referire la un element de identi�care, cum ar � un nume, un număr de identi�-
care, date de localizare, un identi�cator online, sau la unul sau mai multe elemente speci�ce, proprii iden-
tității sale �zice, �ziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale (de tipul vârstă, gen, nivel 
de educație etc.), precum și informații cu caracter sensibil precum apartenența religioasă, sindicală, 
etnică, opiniile politice, date biometrice, date privind starea de sănătate �zică sau mentală.

"Prelucrare de date cu caracter personal" înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate 
asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utiliza-
rea de mijloace automatizate, cum ar � colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 
adaptarea sau modi�carea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea 
sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distru-
gerea acestora.

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura con�dențialitatea, integri-
tatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul 
neautorizat si vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia 
in vigoare (Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului Europei din 
27.04.2016, a Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date, modi�cata si completata si ale Legii nr. 506/2004 )

Va multumim si va asiguram de toata consideratia noastra!


