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Notă de informare privind prelucrarea datelor

cu caracter personal
MEDICENTRUM în calitate de operator de date vă transmitem această Notă de informare pentru a

vă explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal

I. Cine suntem?

S.C. TELEMED EXPERT ADVICE S.R.L., cu sediu în Sibiu, str. Strandului, nr. 29, sc. B, ap. 12, jud. Sibiu,
denumită în continuare MEDICENTRUM sau noi, își asumă obligația de a administra datele personale ale
vizitatorilor site-ului medicentrum.ro, denumit în continuare site sau pagina web, în condiții de siguranța și
numai pentru scopurile specificate, în concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului
European și al Consiliului din 27 Aprilie 2016, cu prevederile (GDPR) aplicabile din 25 Mai 2018, privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, liberă circulație a
acestor date și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice.

II. Ce prelucrare face obiectul prezentei Note de Informare?

Această Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale vizitatorilor și
utilizatorilor ce folosesc site-ul medicentrum.ro.

III. Ce informații colectăm despre dumneavoastră ?

Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal atunci când interacționați cu noi
(de exemplu, informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularelor de pe site-urile noastre web,
sau prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate). Aceasta include informații pe
care le furnizați atunci când ne contactați prin intermediul formularului de evaluare a cazului medical, și în alte
activităţi de comunicare socială.

Informațiile pe care le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte date
pe care dumneavoastră alegeți să le furnizați.

Nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (de
exemplu informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau
convingerile filozofice, viața sexuală sau orientarea sexuală).

De fiecare dată când vizitați site-ul medicentrum.ro, colectăm automat următoarele date: - date
tehnice, de exemplu acest lucru poate include Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea
calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, setarea
fusului orar, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul și platforma de operare, tipul
dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date pot fi colectate și prelucrate în numele nostru
prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți.
- date despre vizita dumneavoastră, de exemplu acest lucru poate include localizatoare uniforme de

resurse (URL) complete, secvență de clicuri către, prin și de la medicentrum.ro (inclusiv data și ora),
informațiile pe care le-ați vizualizat sau căutat (inclusiv articolele de top citite, categoriile de top
accesate, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor pe anumite pagini
(inclusiv timpul mediu petrecut pe anumite pagini, vizionarea anumitor conținuturi sau videoclipuri),
timpul mediu petrecut într-o aplicație și numărul de vizualizări din astfel de aplicații, numărul mediu
de articole vizualizate pe medicentrum.ro, informații privind interacțiunea cu paginile (cum ar fi
derularea, clik-urile și trecerile de mouse), metodele folosite pentru a naviga pe pagină, datele despre
comportamentul Vizitatorilor și orice număr de telefon folosit pentru a apela sau orice adresă de
e-mail folosită pentru a contacta reprezentanții departamentului nostru de servicii pentru clienți.

În cazul în care obținem datele dumneavoastră cu caracter personal de la o terță parte, vă vom
furniza toate informațiile relevante despre prelucrare cât mai curând posibil, dar în orice caz nu mai târziu de



o lună de la obținerea datelor dumneavoastră cu caracter personal, inclusiv privind categoriile de date cu
caracter personal care fac obiectul prelucrării, scopul prelucrării și temeiul juridic al acesteia.

IV. Cum folosim datele cu caracter personal și care este temeiul juridic al prelucrări? Putem prelucra
datele dumneavoastră cu caracter personal în cazul în care trebuie să executăm un contract pe care l-am
încheiat cu dumneavoastră; dacă trebuie să respectăm o obligație legală, atunci când este necesar pentru
interesele noastre legitime și pentru interesele dumneavoastră (de exemplu, pentru detectarea și prevenirea
fraudei sau pentru asigurarea securității IT și a rețelelor), cu excepția cazului în care drepturile
dumneavoastră fundamentale prevalează față de aceste interese; dacă este necesar să protejăm interesele
dumneavoastră vitale (sau interesele vitale ale altor persoane); și/sau în cazul în care este necesar pentru
interesul public sau în scopuri oficiale.

Prelucrăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal pentru diverse motive tehnice,
administrative și operaționale, cum ar fi pentru a ne asigura de prezentarea conținutului în modul cel mai
eficient pentru dumneavoastră și pentru computerul dumneavoastră; pentru a îmbunătăți site-ul
medicentrum.ro, inclusiv funcționalitatea acestuia; pentru administrarea site-ului, pentru operațiunile
interne, inclusiv în scopuri de depanare, analiză a datelor, testare, cercetare, statistică și de cercetare; pentru
publicitate și marketing, inclusiv pentru scopuri de marketing specific, astfel încât să oferim un conținut,
inclusiv un conținut personalizat, care ar putea fi de interes mai mare pentru dumneavoastră; precum și ca
parte a eforturilor noastre de a păstra site-ul medicentrum.ro în siguranță.

În unele cazurile, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar cu consimțământul
dumneavoastră. În aceste cazuri, vă vom solicita separat consimțământul, în mod transparent, atunci când
furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal. Ulterior, veți putea să vă retrageți consimțământul în
orice moment prin intermediul adresei de e-mail contact@medicentrum.ro. Cu toate acestea, retragerea
consimţământului nu va afecta legalitatea niciunei prelucrări care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

În cazul în care solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale,
furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă
că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile
contractuale sau să respectăm obligațiile care ne sunt impuse. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu
caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

De asemenea, putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de
identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a
reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru
legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Cel mai frecvent, vom folosi informațiile dumneavoastră cu caracter personal în următoarele
situații:

- Comentarii: când vizitatorii lasă comentarii pe site, colectăm datele arătate în formularele de
comentarii, dar și adresa IP a vizitatorului și șirul agenților utilizator din navigator pentru a ne ajuta
la detectarea spamului.. Un șir făcut anonim (numit și un hash), creat din adresele tale de email,
poate fi furnizat serviciului Gravatar pentru a vedea dacă îl folosești. Politică de confidențialitate a
serviciului Gravatar este disponibilă aici.* După aprobarea comentariului, fotografia ta de profil este
vizibilă pentru public lângă comentariul tău;

- Media: dacă încarci imagini pe site-ul web, ar trebui să eviți încărcarea imaginilor care au incluse date
de locație înglobate (EXIF GPS). Vizitatorii site-ului web pot descărca și extrage toate datele despre
locație din imaginile de pe site;

- Formulare de contact: datele transmise prin intermediul formularului de contact sunt păstrate și
utilizate numai în scopul deservirii clienților (pentru a putea răspunde solicitărilor trimise sau
pentru a putea înregistra programări online), fără a fi folosite în scopuri de marketing;

- Cookie-uri: dacă lași un comentariu pe site-ul nostru, poți opta pentru salvarea în cookie-uri a numelui,
adresei de email și site-ului tău web. Acestea sunt pentru confortul tău, astfel nu mai trebuie să le
completezi din nou când lași un alt comentariu. Aceste cookie-uri vor fi valabile un an. Dacă ai un
cont și te autentifici în acest site, vom seta un cookie temporar pentru a determina dacă navigatorul
tău acceptă cookie-uri. Acest cookie nu conține date personale și este eliminat când închizi
navigatorul. Când te autentifici, vom seta și câteva cookie-uri pentru a-ți salva informațiile de
autentificare și opțiunile de afișare pe ecran. Cookie-urile de autentificare sunt păstrate două zile, iar
cele pentru opțiuni de afișare pe ecran sunt păstrate un an. Dacă selectezi „Ține-mă minte”,



cookie-urile tale de autentificare vor fi păstrate două săptămâni. Dacă te dezautentifici din cont,
cookie-urile de autentificare vor fi eliminate. Dacă editezi sau publici un articol, un cookie
suplimentar va fi salvat în navigatorul tău. Acest cookie nu include date personale și indică pur și
simplu ID-ul articolului pe care tocmai l-ai editat. El expiră după 1 zi. Pentru a afla mai multe despre
cookie, dar si modalitate de blocare a acestor va rugam sa vizitati Politica privind fișierele cookie;

- Conținut înglobat de pe alte site-uri web: articolele din acest site pot include conținut înglobat (de
exemplu, videouri, imagini, articole etc.). Conținutul înglobat de pe alte site-uri web se comporta exact
la fel ca și cum vizitatorii au vizualizat un alt site web. Aceste site-uri web pot să colecteze date
despre tine, să folosească cookie-uri, să înglobeze urmărirea suplimentară de la părți terțe și să-ți
monitorizeze interacțiunea cu conținutul înglobat, inclusiv să-ți urmărească interacțiunea cu
conținutul înglobat dacă ai un cont și ești autentificat în acel site web;

- Analitice: nu suntem companie de advertising și nici nu prelucrăm date pe scară largă, ci doar colectăm
informații anonime pentru statistici generale interne. Utilizăm servicii analitice oferite de Google,
precum Google Analytics, Google Adwords și Google Tag, pentru a înțelege modul în care vizitatorii
folosesc site-ul și pentru a putea optimiza resursele web. Politică de confidențialitate a serviciilor
Google este disponibilă aici.*

V. Cum și cui divulgam datele dumneavoastră cu caracter personal ?

Nu vindem datele dumneavoastră cu caracter personal unor terțe părți.
Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale și/sau organelor de

aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile aplicabile sau dacă este necesar pentru exercitarea
drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime
(inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legile aplicabile.

VI. Stocarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și transferurile în străinătate Datele
dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm sunt stocate în Uniunea Europeană („UE”) și în
Spațiul Economic European („SEE”). Cu toate acestea, informațiile colectate de terțe părți prin intermediul
fișierelor de tip Cookie (de exemplu, prin Google Double Click for Publishers) vor servi, în general, traficului
dintr-un centru de date care se află cel mai aproape de locul de unde provine traficul. Aceasta înseamnă că
astfel de informații, inclusiv traficul publicitar, pot fi gestionate de servere situate în SEE și pot fi transferate în
afara SEE.

În plus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate și stocate într-o locație din afara
UE și SEE. Când datele dumneavoastră cu caracter personal sunt transferate din propria țară în altă țară,
legile și regulile care protejează datele dumneavoastră cu caracter personal din țara către care sunt
transferate informațiile dumneavoastră pot fi diferite (sau pot oferi o protecție mai redusă) față de cele din
țara în care lucrați.

Intenționăm să nu transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal în afara SEE dacă nu
există protecții adecvate, incluzând: o decizie privind caracterul adecvat emisă de Comisia Europeană cu
privire la țara sau țările de destinație; o certificare „scut de confidențialitate”; reguli corporatiste obligatorii
corespunzătoare; un cod de conduită aprobat, împreună cu angajamentele obligatorii și executorii ale
operatorului de date sau persoanei împuternicite de către operatorul de date din țara aflată în afara UE și SEE;
un mecanism de certificare aprobat, împreună cu angajamentul obligatoriu și executoriu al operatorului de
date sau al persoanei împuternicite de către operatorul de date într-o țară din afara UE și SEE de a aplica
garanțiile corespunzătoare; sau clauze contractuale standard UE aprobate de Comisia Europeană.

Dacă lași un comentariu, comentariul și metadatele lui sunt păstrate pe o perioadă nedeterminată.
Așa putem recunoaște și aproba automat toate comentariile următoare în loc să le ținem într-o coadă pentru
moderare.

VII. Drepturile dumneavoastră
Puteți să ne solicitați să vă confirmăm dacă datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu

prelucrate de noi, să vă furnizăm o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal și/sau să le
corectăm. În anumite circumstanțe, aveți dreptul să ne solicitați să ștergem datele dumneavoastră cu caracter
personal sau, în baza dreptului la portabilitate, să ne cereți să transferăm o parte din datele dumneavoastră



cu caracter personal către dumneavoastră sau către alte entități.
Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune unor prelucrări ale datelor dumneavoastră cu caracter

personal (de exemplu, utilizarea prelucrării în scopuri de marketing direct sau anumitor decizii luate numai
prin prelucrare automatizată (inclusiv crearea de profiluri). În cazul în care v-am solicitat consimțământul
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aveți dreptul să retrageți acest consimțământ fără efecte
negative asupra dumneavoastră.

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal deoarece avem un interes
legitim în a proceda astfel (după cum s-a explicat mai sus) aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune acestei
prelucrări. De asemenea, aveți dreptul să restricționați prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal în anumite circumstanțe.

Rețineți faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus pot fi limitate în anumite situații și fac
obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal; de exemplu,
dreptul dumneavoastră de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat
în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele
dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră.

Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii care să ne ajute să răspundem cererii
dumneavoastră. Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care
acest lucru este permis de lege și în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și
proporțională cu cererea dumneavoastră.

Dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi, vă rugăm să ne contactați pe adresa de email:
contact@medicentrum.ro. Sperăm că putem răspunde tuturor întrebărilor dumneavoastră cu privire la
modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal. Cu toate acestea, aveți de asemenea,
dreptul de a depune o reclamație la autorităților de supraveghere privind protecția datelor. Puteți depune
reclamația în Statul Membru în care locuiți, în care lucrați sau în care a avut loc presupusa încălcare a legii
privind protecția datelor.

VIII. Contact

Puteți contacta S.C. TRUDOC ADVICE S.R.L, pe adresa de email: contact@medicentrum.ro pentru a
afla mai multe despre transferuri și despre măsurile de protecție adecvate pe care le-am instituit înainte de a
vă colecta și folosi datele cu caracter personal.

IX. Informații suplimentare

Datele cu caracter personal vor fi păstrate numai în perioada necesară îndeplinirii scopurilor
stabilite, cu respectarea drepturilor persoanei vizate, în special a dreptului de acces, de intervenție și de
opoziție. În urma verificărilor periodice, datele cu caracter personal care nu mai servesc realizării scopurilor,
vor fi distruse sau transformate în date anonime, într-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor
stabilite de lege.

Suntem dotați cu sisteme interne de raportare, mecanisme de înştiinţare și programe de raportare
automată a erorilor.

Vă protejăm absolut toate datele tale personale prin măsuri tehnice de securitate (certificat SSL,
criptare de informații, autentificare pe două niveluri), cât și prin activitatea unei persoane responsabile cu
protecția datelor. Baza noastră de date este complex parolată, accesul fiind permis numai persoanelor
autorizate, iar copierea datelor se face numai la locul în care aceasta este gestionată.

Ne obligăm să luăm toate măsurile necesare pentru păstrarea datelor cu caracter personal într-o
manieră exactă, completă și actualizată, cu îndeplinirea scopurilor pentru care aceste date au fost colectate.

Echipa medicentrum.ro.


