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INFORMARE
Privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în conformitate cu cerințele legale (Legea
nr.677/2001, cu modificările și completările ulterioare), în vederea acordării asistenței stomatologice,
înregistrării efectuării serviciilor stomatologice, urmăririi stării de sănătate orală a pacientilor și monitorizării
accesului persoanelor în unitatea medicală.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în baza consimtământului acordat de persoana
vizată și poate fi retras în orice moment. Persoana vizată este obligată să furnizeze operatorului datele cu
caracter personal prevazute de lege, în caz contrar neputănd fi posibil furnizarea serviciilor de specialitate.
Datele furnizate nu se divulgă fără consimțământul persoanei vizate, însa pot fi comunicate astfel de date, în
baza și în limitele obligațiilor stabilite de lege în sarcina operatorului, către Ministerul Sănătații, C.N.A.S, altor
autoriăți/instituții cu atribuții în domeniul sănătații publice, al justiției, ordinii publice sau securității naționale
C.M.D, societăților de asigurare, etc.
În condițiile prevăzute de lege, persoana vizață are dreptul de acces la datele cu caracter personal,
dreptul la rectificare și ștergere a datelor, dreptul la restricționare a prelucrării și portabilitatea datelor, dreptul
la opozitie și dreptul de a nu mai face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
crearea de profiluri. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de lege persoana vizată va transmite către
operator o cerere scrisă, datată și semnată cu precizarea datelor de identificare (nume și prenume,
domiciliul/reședința, nr. telefon mobil, opțional adresa de e-mail), către S.C. ZANA MASELUTA DENT S.R.L, cu
punctul de lucru în Bucuresti, Bd. Camil Ressu, nr. 72, Bl. PM 31, Ap. 37 sector 3. Cererea poate fi depusă
personal la S.C. ZANA MASELUTA DENT S.R.L. sau prin poștă. În condițiile prevăzute de lege, persoana vizată are
dreptul de a depune plângere la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (datele de contact pot fi consultate pe website-ul instituției: www.dataprotection.ro), sau de a se
adresa justiției.
CONSIMȚĂMÂNT LIBER EXPRIMAT
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a …………………………………………………………………………, CNP ………………………………………………… declar
fară echivoc, că am fost informat/ă asupra drepturilor mele conform cerințelor Regulamentului UE 2016/679,
ale Parlamentului European din 27.04.2016, a legii nr. 2677.2001 cu modificările și completările ulterioare și a
Legii nr. 506.2004. Declar că sunt de acord ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate și stocate atât
timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor prevăzute în primul paragraf, de către S.C. ZANA MASELUTA
DENT S.R.L. prin împuternicirea acesteia, care are obligația de a administra aceste date în condiții de siguranță
și numai, pentru scopurile menționate anterior.
Nume/Prenume ………………………………………………………………………….
Data ……………………….

Semnătura ……………..……………………

