Declarație privind protecția datelor
Subsemnatul (subsemnata) .................................................................................................................................., identificat/ă cu CNP
prin prezenta declarație confirm faptul că am primit și că am citit cu atenție
„Angajamentul MEDCENTER privind protecția datelor cu caracter personal”, care oferă clarificări cu privire la modul în care
MEDCENTER va prelucra datele mele cu caracter personal în scopul furnizării unui diagnostic și/sau a unui tratament medical.
Locația: ............................................

Nume și prenume pacient: .....................................................................................

Data și ora: .......................................

Semnătură pacient: .................................................................................................

Pacientul este:

Nume și prenume reprezentant legal*:

Copil în vârstă de ..... ani

...............................................................................................................................................

Adult cu dizabilități

Semnătură reprezentant legal*:

Altă situație: ......................................

..............................................................................................................................................

* Reprezentantul legal este persoana care, în numele pacientului, poate efectua programări pentru prestarea de servicii medicale
(consultații/analize) și poate avea acces la documentația medicală a pacientului, în format fizic sau online.

CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date („GDPR”)
I. Definiții și termeni

1.1. Operator: Societatea MEDCENTER S.R.L., cu sediul în municipiul Bucureşti, Strada Aeroportului nr. 2, Corp 1, Parter, Camera 4, Sector 1, Cod Unic de Înregistrare
13368447, număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8505/2000, reprezentată legal prin dl. Răzvan Rădescu, în calitate de Director General.
1.2. Solicitant: Persoana fizică („persoana vizată”) ce se prezintă la oricare dintre punctele de lucru ale Operatorului şi solicită servicii oferite de Operator, ce constau în
acordarea de consultaţii medicale şi/sau efectuarea de analize medicale de laborator.
1.3. Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); persoana fizică identificabilă este o persoană
care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. În sensul prezentului
Consimţământ, prin date cu caracter personal se înțeleg datele personale ale Solicitantului, precum: numele, prenumele, data şi locul naşterii, adresa de e-mail, numărul
de telefon, adresa de domiciliu, datele de identitate consemnate în Cartea de Identitate sau în orice document în care sunt arătate datele de identitate ale Solicitantului,
Codul Numeric Personal, semnătura, funcţia şi locul de muncă, date bancare, date privind sănătatea, date privind tratamente prescrise si date de contact (e-mail, adresă
și număr de telefon) necesare în vederea prestării serviciilor de consultaţii medicale şi/sau analize medicale de laborator.
1.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal: orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter
personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea,
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.

II. Scopul prelucrării

2.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal ale Solicitantului se face în vederea prestării de către Operator a serviciilor de consultaţii medicale şi/sau analize medicale de
laborator cerute de Solicitant. În acest sens, Solicitantul va parcurge o procedură medicală reglementată de legislaţia în vigoare.

III. Durata prelucrării şi securitatea datelor

3.1. Operatorul va efectua prelucrarea datelor cu caracter personal ale Solicitantului pe întreaga perioadă de desfășurare a procesului de acordare de consultaţii medicale
de specialitate şi a procesului de efectuare a analizelor medicale de laborator.
3.2. Datele cu caracter personal ale Solicitantului vor fi stocate şi păstrate de Operator pentru o perioadă de 10 (zece) ani, în conformitate cu prevederile legale aplicabile
în domeniul medical, apoi vor fi şterse. În cazul în care termenul de stocare a datelor medicale se va modifica, implicit Operatorul va respecta noile termene legale de
stocare a acestor date.
3.3. Operatorul poate prelucra, cu acordul expres și neechivoc al Solicitantului, anumite date cu caracter personal, precum numele, prenumele, adresa de e-mail și
numărul de telefon ale Solicitantului, pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni de la încheierea procesului de consultaţii medicale şi/sau analize medicale de laborator,
dacă Operatorul dorește să transmită către acesta eventuale comunicări de marketing, precum oferte personalizate sau mesaje prin e-mail sau SMS cu anumite ocazii (spre
exemplu: cu ocazia aniversării Solicitantului, a unor promoții sau a unor recomandări pentru reînnoirea analizelor/investigațiilor, etc).
3.4. Operatorul va prelucra datele personale şi medicale ale Solicitantului conform principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal menționate în cadrul articolului
5 din GDPR, cu respectarea prevederilor legale în vigoare în această materie şi va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialității și securității datelor cu
caracter personal, inclusiv împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale. Măsurile organizatorice şi tehnice
vor respecta prevederile clauzei 3.2. din GDPR şi vor asigura un nivel adecvat de protecţie şi securitate a datelor cu caracter personal.
3.5. În cazul în care, pentru asigurarea serviciilor de prestare analize medicale de laborator cerute de Solicitant, este necesar ca Operatorul să colaboreze cu un alt Operator
prestator de servicii medicale, va informa Solicitantul în legătură cu acest aspect şi va comunica datele personale ale Solicitantului către acest Operator, denumit Operator
Împuternicit, totodată asigurându-se că Operatorul Împuternicit va respecta la rândul său toate dispoziţiile legale (GDPR) legate de protecţia datelor cu caracter personal
ale Solicitantului. Operatorul îl va informa pe Solicitant (persoana vizată) atât despre existenţa Operatorului Împuternicit, cât și despre datele prelucrate de acesta. Operatorul Împuternicit va prelucra datele personale în acelaşi scop precum Operatorul şi va lua toate măsurile necesare pentru asigurarea confidenţialității și securității datelor
cu caracter personal.

IV. Drepturile Solicitantului (persoanei vizate)

4.1. Conform legislației aplicabile (GDPR), Solicitantul beneficiază de următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea datelor,
dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul la informare, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de
a depune plângere în faţa Autorităţii de Supraveghere şi dreptul de a se adresa justiției.
4.2. Solicitantul își poate exercita drepturile prevăzute de legislația aplicabilă, prin cerere scrisă, datată, semnată şi înaintată responsabilului cu protecția datelor în cadrul
MEDCENTER S.R.L. (DPO), sau prin transmiterea acestei cereri la adresa de e-mail a Operatorului: dpo@medcenter.ro.

V. Dispoziții finale

5.1. Prin citirea și semnarea prezentului Consimţământ, Solicitantul declară că a luat cunoștință de faptul că îi sunt garantate drepturile prevăzute de lege (GDPR).
5.2. Prin parcurgerea procedurii de consultaţii medicale şi/sau de efectuare a analizelor medicale de laborator, Solicitantul declară că acceptă fără echivoc ca datele sale
personale să fie incluse în baza de date a a societății MEDCENTER S.R.L. pentru perioada menționată în prezentul document și își dă consimţământul expres și neechivoc
ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate conform legislației aplicabile, ținând cont de scopul prelucrării, astfel cum a fost indicat în prezentul
Consimţământ.
5.3. Solicitantul declară că a citit și că a înțeles în totalitate dispozițiile prezentului Consimţământ, fiind de acord în mod expres și neechivoc cu prelucrarea datelor cu
caracter personal în vederea parcurgerii procedurii de consultaţii medicale/analize medicale de laborator, inclusiv cu posibilitatea prelucrării datelor personale de către
un Operator Împuternicit (conform clauzei 3.5. din prezentul document) şi cu păstrarea acestor date în conformitate cu prevederile legale aplicabile în domeniul medical.
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5.4. Solicitantul este acord în mod expres și neechivoc cu prelucrarea datelor cu caracter personal pentru o perioadă de 12 (douăsprezece) luni de la încheierea procesului de consultaţii medicale/analize medicale de laborator, dacă Operatorul dorește să transmită către acesta eventuale comunicări de marketing, precum oferte, perioade
de reduceri la anumite servicii oferite de Operator, mesaje prin e-mail sau SMS cu anumite ocazii (spre exemplu: cu ocazia aniversării Solicitantului, a unor promoții sau
a unor recomandări pentru reînnoirea analizelor/investigațiilor, etc.).
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Nume şi prenume Solicitant (se vor completa de către Solicitant): ............................................................................................................
Data: .........................................................				
Semnătură Solicitant: ................................................................

