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Prezinta urmatoare notificare de confidenţialitate privind datele cu caracter personal 

• Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter personal nr. 679/2016 
prescurtat GDPR, care consolidează drepturile persoanelor vizate şi securitatea prelucrării 
datelor cu caracter personal în Uniunea Europeană a  intrat în vigoare începând cu  25 mai 
2018. 

• Consideram ca trebuie sa vă informam cu privire la drepturile dumneavoastră referitoare la 
datele cu caracter personal care vă aparţin şi care pot fi deţinute şi prelucrate de noi. 

• Legea actuală (677/2001) şi Regulamentul general U.E. privind protecţia datelor cu caracter 
personal 679/2016 / GDPR, care a abrogat şi a înlocuit legea 677/2001 la 25 mai 2018, 
descriu datele cu caracter personal ca fiind orice informaţie referitoare la o persoană fizică 
identificată sau identificabilă (“persoana vizată”) direct sau indirect, în special prin referire la 
un identificator cum ar fi un nume, un număr de identificare, date despre locaţie, un 
identificator online, precum și unul sau mai mulţi factori specifici, de ordin fizic, fiziologic, 
genetic, mental, economic, cultural sau social al acelei persoane fizice. 

Datele personale se referă, prin urmare, la o persoană fizică, care poate fi identificată prin utilizarea 
categoriilor de date menţionate anterior. Identificarea poate fi realizată printr-o singură informaţie 
sau prin corelare cu orice altă informaţie aflată în posesia operatorului de date sau care ar putea să 
intre în posesia acestuia. 

Trebuie sa cunoasteti ca obiectele de activitate ale firmelor ce formeaza Centrul Medical Adomedica 
se revera la activitati legate de sanatatea umana si implicit, vom prelucra date cu caracter personal. 

În conformitate cu obligaţiile noastre de a vă informa cu privire la orice operaţiune de prelucrare a 
datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă aducem la cunoştinţă următoarele: 

 Cine este SC SANMEDICA SRL ? 

SC SANMEDICA SRL este persoanã juridicã românã, furnizor de servicii medicale, înregistratã la 
Registrul Comerțului de pe lângã Tribunalul Olt sub numãrul J28/14/2002, având Cod Unic de 
Înregistrare (CUI)  14380430, cu sediul în Slatina, str. Gladiolei, nr. 5, județul Olt. 

 Cine este SC ADOMEDICA SRL ? 

SC ADOMEDICA SRL este persoanã juridicã românã, furnizor de servicii conexe actelor medicale, 
înregistratã la Registrul Comerțului de pe lângã Tribunalul Olt sub numãrul J28/293/2003, având Cod 
Unic de Înregistrare (CUI)  15430987, cu sediul în Slatina, str. Gladiolei, nr. 5, județul Olt. 

 



SC SANMEDICA SRL si SC ADOMEDICA SRL fac parte din Centru Medical ADOMEDICA, un furnizor 
care activează în domeniul prestarilor serviciilor medicale si activitatilor conexe medicale. 

 Ce date personale sunt prelucrate? 

Centru Medical ADOMEDICA, ca prestator de servicii medicale, poate să prelucreze, pentru corecta 
si buna desfasurare a actului medical, oricare dintre următoarele categorii de date personale care v-
ar putea viza: 

nume/prenume/adresa/numar telefon/adresa de mail/carte de identitate/CNP/data 
nasterii/pasaport/sex/date privind sanatatea (diagnostice in observatie, diagnostice confirmate, 
antecedente personale patologice, antecedente personale fiziologice, antecedente heredo-
colaterale, interpretari ale unor achizitii video-foto medicale, interpretari ale explorarilor 
functionale, tratamente, proceduri medicale, orice alta informatie cu caracter medical referitoare 
la pacient, etc) 

 Cum gestionează Centru Medical ADOMEDICA datele dumneavoastră cu caracter personal? 
1. actualizeaza datele cu caracter personal 
2. stocheaza şi distruge aceste date în siguranţă 
3. evita colectarea sau păstrarea unor cantităţi excesive de date, daca aceste date nu sunt 

supuse unor regimuri speciale de pastrare in timp si spatiu, reguli/regimuri impuse de 
activitatea medicala 

4. aplica măsuri tehnice adecvate (registre medicale, dosare medicale, fise medicale, stocare 
informatie digitala atat in aparatura medicala cat si in unitatea de stocare centrala),  pentru 
protejarea datelor cu caracter personal 

5. protejeazaa datele cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului 
neautorizat şi divulgării prin instruirea personalului medical, personal care respecta secretul 
medical 

 În ce scopuri vă poate prelucra Centru Medical ADOMEDICA datele cu caracter personal? 

Doar in scop medical (activitati directe sau indirecte legate de sanatatea umana, starea de sanatate a 
pacientului, servicii conexe actului medical) 

 În ce situații se pot transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către alte părți? 

Pot exista situații ȋn care să fie necesară transferarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 
către anumiți furnizori/împuterniciţi care prestează servicii Centrului nostru/în numele Centrului 
nostru, furnizori care sunt in contratcte de colaborare. 

În cazul în care trebuie să transmitem in scris datele dumneavoastră cu caracter personal unei terţe 
părţi, vom face acest lucru numai după obţinerea consimţământului dumneavoastră sau în scopul 
derulării unui contract, cu excepţia cazului în care suntem obligaţi din punct de vedere legal să 
procedăm altfel. 

Orice terţe părţi cărora le comunicăm datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze aceste date în 
siguranţă şi să le folosească doar pentru a presta activitatea pentru care au fost împuterniciți în 
condițiile legii sau serviciului contractat. Atunci când nu mai au nevoie de datele dumneavoastră 



pentru a presta acest serviciu, vor efectua distrugerea acestora în condiţiile prevăzute de 
reglementările în vigoare. 

 Care este durata prelucrării/reţinerii datelor dumneavoastră cu caracter personal? 

Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este nevoie, respectand 
secretul medical si în conformitate cu scopul acestei prelucrări sau conform obligaţiilor legale 
aplicabile. 

 Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal? 

Cu excepţia cazului în care sunteţi supus unei exceptări în temeiul Regulamentului general privind 
protecția datelor cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi cu privire la datele dumneavoastră 
personale: 

Dreptul de acces – aveţi dreptul de a solicita o copie a informaţiilor medicale pe care le 
deţinem despre dumneavoastră, unele fiind supuse unor taxe, ele fiind inmanate gratuit sau 
ca urmare a unor servicii medicale cu plata in momentul efectuarii acestor servicii. 

Dreptul la rectificare – aveţi dreptul să corectaţi datele personale pe care le deţinem despre  
dumneavoastră, în cazul în care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete. 

Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţinem să fie 
şterse din evidenţele noastre, doar daca aceasta solicitare nu contravine legilor in vigoare 
care ne obliga sa arhivam documente referitoare la activitatea medicala, documente ce 
contin si date personale. 

Dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul să cereţi in scris 
restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale. 

Dreptul la portabilitate – aveţi dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deţinem 
despre dumneavoastră către un alt prestator de servicii medicale, dacă sunt îndeplinite 
condiţiile aplicabile cu privire la aceste date. 

Dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite tipuri de 
prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea ȋn scopuri ce ţin de marketingul direct. 
Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopul comunicării 
directe de marketing este absolut şi nu poate fi negat de noi în nicio circumstanță. 

Dreptul de a vă opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor (ex. profilarea) 
– aveţi, de asemenea, dreptul de a vă opune actelor de prelucrare a datelor care presupune 
luare de decizii automate (de exemplu prin crearea de profile), daca aceste decizii 
automate/profile NU sunt de interes medical. 

Dreptul de a  adresa sesizări - în cazul în care refuzăm cererea dumneavoastră de acces la 
date cu caracter personal care vă aparţin, vă vom oferi un motiv pentru refuz. Ȋn cazul ȋn care 
sunteți nemulţumit de răspuns, puteţi adresa sesizări către responsabilul pentru protecția 
datelor din cadrul Centrului Medical ADOMEDICA si/sau autorităţilor relevante (ANSPDCP). 



În cazul în care temeiul prelucrării este constituit de consimţământul dumneavoastră, vă reamintim 
că puteţi revoca acest consimţământ în orice moment doar daca revocarea NU va avea ca subiect 
elemente si/sau date referitoare la starea de sanatate. 

În cazul în care consimţământul este singurul motiv de legalitate a prelucrării, orice prelucrare a 
datelor dumneavoastră personale va înceta odată ce aţi revocat acest consimţământ, dar acest lucru 
nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal care a fost realizată ȋnainte de revocare. 

 Care sunt circumstanţele speciale? 

Transferul datelor în străinătate – Dacă datele cu caracter personal vor fi folosite în ţări sau 
teritorii din afara UE in scopuri stiintifice, vă vom comunica detalii cu privire la modul în care 
datele vor fi protejate, împreună cu detalii despre modul de obţinere a garanţiilor relevante. In 
cazul in care veti solicita personal, in scris, transferul catre entitati din strainatate, 
responsabilitatea protectie datelor cu caracter personal nu va mai fi in sarcina Centrului Medical 
ADOMEDICA. 

Luarea de decizii automate – Dacă elaborăm un proces de automatizare a deciziilor prin acte de 
prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom furniza detalii despre orice 
astfel de prelucrare împreună cu informaţii despre logica implicată şi despre semnificaţia şi 
consecinţele prelucrării, daca acest proces NU apartine controlului medical periodic si/sau 
monitorizarii starii de sanatate. 

Prelucrarea ulterioară – Dacă dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter personal 
pentru un scop nou, care nu este acoperit de această Notificare privind protecţia datelor, vă vom 
furniza o nouă notificare care explică această nouă utilizare înainte de începerea prelucrării şi 
stabilirea scopurilor relevante şi a condiţiilor de prelucrare. Când şi ori de câte ori este necesar, 
vom căuta obținerea consimţământului dumneavoastră prealabil pentru noua prelucrare.  

Cum ne puteți contacta? 

La sediul firmei din Slatina, str. Gladiolei nr.5, RECEPTIE, 

Sau prin mail 

adomedica@yahoo.com 

adomedica@gmail.ro 

Comunicările trimise prin poșta electronica (mail) vor trebui trimise cu mențiunea “în atenția DPO”, 
persoanele insarcinate si denumite DPO fiind administratorii firmelor integrate in Centrul Medical 
Adomedica.  
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