
POLITICĂ GENERALĂ DE CONFIDENȚIALITATE A DATELOR 

CU CARACTER PERSONAL 

 

 

Pentru societatea MEDIMA HEALTH S.A. protecția datelor personale este foarte importantă. 

Prelucrarea datelor se face în condiții de legalitate, echitate și transparență, cu asigurarea 

securității adecvate a datelor, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și 

împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Personalul MEDIMA HEALTH 

S.A. respectă cu strictețe cerințele legale în privința protecției datelor și are grijă ca toate 

operațiunile de prelucrare să fie realizate numai în interesul dumneavoastră. 

 

Prezentul angajament de respectare a confidențialității explică toate aspectele cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și asigură respectarea tuturor principilor referitoare la 

prelucrare, stabilite de legislația în vigoare, precum și de Regulamentul (UE) 679/2016 (GDPR). 

 

MEDIMA HEALTH S.A. nu răspunde pentru politica de confidențialitate practicată de către 

oricare alt terț la care se poate ajunge prin legături, indiferent de natura acestora, în afara 

website-ului. 

 

Pentru orice prelucrare efectuată total sau parțial prin mijloace automatizate, precum și 

prelucrarea prin alte mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac 

parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-un sistem 

de evidență a datelor, vă vom asigura că datele dumneavoastră sunt:  

✓ prelucrate în mod legal, echitabil și transparent; 

✓ colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un 

mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în 

interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice nu 

este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale; 

✓ adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt 

prelucrate; 

✓ exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate vom lua toate măsurile 

necesare pentru a ne asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având 

în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără 

întârziere; 

✓ păstrate într-o formă care permite identificarea dumneavoastră pe o perioadă care nu 

depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele 

cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi 



prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare 

științifică sau istorică ori în scopuri statistice; 

✓ prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva 

prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării 

accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. 

 

Website-ul nostru utilizează cookie-uri sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună 

experiență pentru dumneavoastră și pentru a analiza trenduri, administra website-ul, urmări 

utilizarea de către Pacient în cadrul website-ului și pentru a colecta informații demografice 

despre baza de utilizatori ca și întreg. Cookie-urile sunt mici fișiere text care sunt plasate pe 

dispozitivul Pacientului pentru a urmări modul de utilizare și a înregistra preferințele. Cookie-

urile noastre nu conțin informații care pot identifica persoane. Utilizatorii site-ului pot controla 

folosirea cookie-urilor la nivelul browser-ului, dar dacă utilizatorul decide să dezactiveze cookie-

urile această acțiune va determina o limitare a anumitor caracteristici și funcții în website-ul și 

serviciile noastre. Pentru politica de cookies click aici. 

 

Datele dumneavoastră personale vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea 

dumneavoastră pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în 

care sunt prelucrate datele. 

 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Scopul pentru care sunt colecatate si prelucrate datele dumneavoastra cu caracter personal 

sunt detaliate in Nota de informare pe care o gasiti aici medimahealth.ro/gdpr 

 

MEDIMA HEALTH S.A. colectează date cu caracter personal, pe paginile website-lui 

http://www.meimahealth.ro, numai cu consimțământul Pacientului, în următoarele scopuri: 

✓ marketing (direct) – newsletter în format electronic sau sondaje, publicitate, loterii 

publicitare; 

✓ marketing și promovare – comunicare pe canale media și rețele de socializare; 

✓ scopuri de cercetare și efectuarea de statistici; 

✓ trimiterea de comunicări, evaluarea comportamentului în mediile online, testare, 

dezvoltare, utilizare ; 

 

Pacientul își poate retrage consimțământul, în orice moment, acest lucru neafectând 

prelucrarea efectuată pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Retragerea 

consimțământului se poate face simplu prin transmiterea unui email la dpo@medimahealth.ro  

 

https://medimahealth.ro/wp-content/uploads/2021/07/Document-Politica-de-cookies.pdf
mailto:dpo@medimahealth.ro


În cazul în care intenționăm să prelucrăm ulterior datele dumneavoastră cu caracter personal 

într-un alt scop decât cel pentru care acestea au fost colectate, vă vom furniza, înainte de 

această prelucrare ulterioară, informații privind scopul prelucrării și orice informații suplimentare 

relevante solicitate de dumneavoastră care includ: 

✓ perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal conform criteriilor utilizate 

pentru a stabili această perioadă; 

✓ existența dreptului de a ne solicita în ceea ce privește datele cu caracter personal ale 

dumneavoastră, accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau 

restricționarea prelucrării sau a dreptului de a vă opune prelucrării, precum și a dreptului 

la portabilitatea datelor; 

✓ atunci când prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră pentru 

prelucrarea datelor cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice 

existența dreptului de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta 

legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea 

acestuia; 

✓ dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; 

✓ dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație legală sau 

contractuală sau o obligație necesară pentru încheierea unui contract, precum și dacă 

dumneavoastră sunteți obligat să furnizați aceste date cu caracter personal și care sunt 

eventualele consecințe ale nerespectării acestei obligații; 

✓ existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, menționat la 

precum și, cel puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și 

privind importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru 

persoana dumneavoastră. 

 

 

CE TIPURI DE DATE COLECTĂM? 

 

In general, MEDIMA HEALTH S.A. colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal 

necesare in indeplinirea obiectului sau de activitate, cu respectarea intocmai a dispozitiilor 

Regulamentului UE 679/2016. 

 

Pentru detalii privind categoria de date cu caracter personal colectate si prelucrate, temei 

juridic, durata si sop accesati pagina www.medimahealth.ro sectiunea GDPR. 

 

Pentru exercitarea drepturilor conform legislației în vigoare persoana vizata se va adresa 

MEDIMA HEALTH S.A., conform datelor de contact disponibile pe website, valabile la acea 

dată. 

 

http://www.medimahealth.ro/


Folosindu-se de formularele disponibile pe website, Persoana vizata are dreptul de a modifica 

datele pe care le-a declarat inițial pentru a reflecta orice modificare survenită, în cazul în care 

aceasta există. 

 

MEDIMA HEALTH S.A. se obligă că datele colectate ale Pacientului să fie folosite numai în 

conformitate cu scopurile declarate. 

 

 

 

Contact și suport privind informatii referitoare la datele cu cracter personal 

Telefon: 021 92 93 

E-mail: dpo@medimahealth.ro  

 

PLÂNGERI 

În situația în care considerați că datele dumneavoastră nu sunt prelucrate legal, aveți dreptul de 

a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal B-dul Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, BUCUREȘTI, cod poștal 010336, 

telefon 0318.059211, adresă de email anspdcp@dataprotection.ro 

mailto:dpo@medimahealth.ro
mailto:anspdcp@dataprotection.ro

