POLITICA DE CONFIDENTIALITATE SCUSfP
EVENIMENT: “ZILELE SPITALULUI SF. PANTELIMON”
Ne pasa de intimitatea dumneavoastra,
Politica de confidentialitate si conditiile de furnizare a serviciilor sunt transparente si clare,
ajutandu-va sa intelegeti mai bine modul in care datele dumneavoastra sunt utilizate si cum
respectam noul standard GDPR. Puteti accesa Politica de Confidentialitate actualizata aici, aceasta
cuprinzand informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. De asemenea, veti
putea gasi informatii importante privind drepturile de care beneficiati, inclusiv dreptul de acces,
de a solicita rectificarea sau stergerea, de a solicita restrictionarea prelucrarii, de a retrage
consimtamantul, de a va opune, de a nu face obiectul unei decizii automate, inclusiv crearea de
profiluri, dreptul la portabilitatea datelor si dreptul de a depune o plangere la autoritatile de
protectie a datelor.
Nu ne asumam raspunderea pentru eventualele daune cauzate de virusi sau malware. Emailurile trimise sau primite pot fi monitorizate pentru marime, trafic, distributie si continut. Daca
aveti intrebari cu privire la aceste modificari, nu ezitati sa ne contactati si ne-ar placea sa va ajutam.
Multumim,
Comisia de Organizare
Documente de referinta
a. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, si Legii nr.
102/2005 privind infiintarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal, Eventer.Net SRL, in calitate de operator date cu caracter personal,
are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele
personale furnizate de client, un membru de familie al acestuia ori de terti. Ne obligam ca datele
cu caracter personal vor fi:
-prelucrate cu buna credinta si in conformitate cu dispozitiile legale; colectate in scopuri
determinate, explicite si legitime;
-adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si ulterior
prelucrate;
-exacte si actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care
sunt colectate si respectiv prelucrate vor fi sterse sau rectificate;
-stocate intr-o forma care sa permita identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesara
realizarii scopurilor in care datele sunt colectate si prelucrate.
b. Regulamentul UE 2016/679 (Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE)
Prezenta Politica ofera informatii despre:
-cum utilizam datele dvs.
-ce date personale colectam
-cum asiguram confidentialitatea si siguranta datelor si
-ce drepturi legale aveti asupra datelor dvs. personale.

1. Scopurile pentru care colectam si prelucram datele dvs. caracter personal
Nu pastram datele dvs. mai mult decat este necesar in vederea realizarii scopurilor mentionate in
Politica. Perioade diferite de retinere a datelor se aplica diferitelor tipuri de date, oricum datele
personale nu vor fi retinute pentru o perioada mai mare de 6 ani.
Vor fi colectate informatii (date cu caracter personal) in legatura cu persoane fizice identificate
sau care pot duce la identificarea unor persoane fizice, care sunt furnizate de utilizatorii prezentului
site (de exemplu, nume, prenume, adresa postala, adresa de e-mail, numar de telefon, data nasterii
etc.) sau indirect (de exemplu, adresa IP).
1.1. Raspunsul la intrebarile, solicitarile sau reclamatiile dumneavoastra
Vom prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal, precum nume, prenume, adresa de email, numarul de telefon si orice alte informatii sau detalii pe care ni le veti putea furniza in cadrul
corespondentei, pentru comunicarea cu dvs. privind derularea serviciilor achizitionate (posibile
modificari de program/ modificari ale altor servicii achizitionate, gestionarea reclamatiilor si
procesarea despagubirilor in situatii exceptionale), in functie de canalul de comunicare prin care
ne contactati.
1.2. Datele personale sunt colectate de la dumneavoastra, cand completati formularul de
inregistrare ca participant la eveniment sau din abstractul lucrarii pe care o veti prezenta.
1.3. Ce categorii de date personale colectam?
-Date de identificare si contact
o Informatii biografice, cum ar fi: numele, prenumele, profesia, data nasterii, sexul, CNP;
o Datele dvs. de contact, inclusiv adresa, email-ul, numarul de telefon sau alti identificatori online;
- Categorii speciale de date personale
o dupa caz, putem colecta detalii despre calitatea de membru al diverselor organizatii medicale (de
exemplu: statutul de membru al CMR sau OAMGMAMR).
2. CUM UTILIZAM DATELE DVS., BAZA PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS.
SI CUI LE DIVULGAM
2.1. in cadrul unei relatii contractuale
Este posibil sa prelucram datele dvs. pentru executarea unui contract sau pentru a beneficia de
serviciile pe care ni le-ati solicitat sau pentru a veni in intampinarea solicitarii dvs. inainte de a
semna un contract. in acest sens, utilizam datele dvs. pentru a furniza produsele sau serviciile
noastre pe care dvs. (sau organizatia din care faceti parte) le-ati solicitat (sau care sunt furnizate
pentru ca sunteti membru CMR sau OAMGMAMR) si pentru a comunica cu dvs. in legatura cu
aceste produse/ servicii.
Vom furniza datele dvs., astfel (dar numai in scopuri legate de contractele care se incheie cu dvs.):
o furnizorii de servicii terte, cum ar fi companiile de curier, platforme web si aplicatii prin care va
livram produsele noastre.
o CMR, OAMGMAMR sau SCUSfP.

2.2. Comunicari de marketing direct
Putem prelucra datele cu caracter personal pentru a va informa despre produsele si serviciile
noastre, oferte promotionale. Ca regula generala, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate
in scopuri de marketing direct doar cu consimtamantul dumneavoastra si prin utilizarea canalelor
de comunicare (de ex. e-mail, sms etc.) cu care ati fost de acord atunci cand v-ati exprimat
consimtamantul.
4. OBLIGATIILE LEGALE ALE SCUSfP
Datele furnizate de dvs. vor fi, de asemenea, prelucrate de catre SCUSfP pentru respectarea
obligatiilor legale, cum ar fi:
o Detectarea si prevenirea infractiunilor si pentru a acorda asistenta politiei sau altor autoritati
competente la anchete;
o Respectarea legislatiei fiscale;
o Pentru a respecta orice obligatii reglementate la care suntem sau putem deveni obiect.
in acest sens, in circumstante specifice, este posibil sa furnizam datele dvs. personale cu terte parti
care au facut solicitari legitime in temeiul legislatiei privind protectia datelor, politia si alte organe
abilitate si auditori externi.
5. CONSIMTAMANTUL
In anumite situatii, SCUSfP poate solicita consimtamantul dvs. explicit pentru a procesa datele
dvs. cu caracter personal de exemplu: daca dorim sa utilizam asocierea dvs. sau sa va citam in
materialele pe care le furnizam.
6. CATEGORII SPECIALE DE DATE PERSONALE
In cazul in care procesam categorii special de date cu caracter personal, facem acest lucru in
urmatoarele conditii:
o pentru a va proteja interesele vitale, de exemplu pentru a informa un contact de urgenta, UPU
sau alte servicii de urgenta in caz de boala sau alte urgente;
o cu consimtamantul dvs. explicit, de exemplu, daca furnizati date despre starea de sanatate, etnie,
orientare sexuala sau convingerile dvs. intr-un studiu desfasurat prin intermediul nostru sau
informatii despre calitatea dvs. de membru CMR/OAMGMAMR in cazul in care acest lucru este
relevant pentru accesul la/sau reducerea unui produs/ serviciu pe care-l furnizam;
o atunci cand prelucrarea este necesara pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unei creante
legale.
7. CUI DIVULGAM DATELE DUMNEAVOASTRA CU CARCATER PERSONAL?
Datele cu caracter personal indicate mai sus pot fi puse la dispozitie sau transmise catre terti
in urmatoarele situatii:
i. autoritati publice, auditori sau institutii cu competente in realizarea de inspectii si controale
asupra activitatii si activelor noastre, care solicita sa furnizeze informatii, in virtutea obligatiilor
legale ale acesteia din urma. Aceste autoritati publice sau institutii pot fi politia si autoritatile de
reglementare, politia de frontiera, Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorului,
Autoritatea Nationala privind Securitatea Prelucrarilor Datelor cu Caracter Personal, Agentia
Nationala pentru Admintrarea Fiscala, Inspectoratul General pentru Imigrari;
ii. pentru respectarea unei cerinte legale sau pentru protejarea drepturilor si activelor noastre sau

alte
entitati
sau
persoane,
precum
instante
de
judecata;
iii. terti achizitori, in masura in care activitatea noastra ar fi transferata (in totalitate sau partial),
iar datele persoanelor vizate ar fi parte din activele care fac obiectul unei astfel de tranzactii.
Persoanele si entitatile carora le putem distribui date cu caracter personal sunt urmatoarele:
a) Pentru a raspunde intrebarilor, solicitarilor sau reclamatiilor dumneavoastra, putem distribui
datele dumneavoastra cu caracter personal catre furnizorii nostri de servicii de centru de apel;
b) Pentru comunicarile de marketing direct, putem transmite datele cu caracter personal catre
agentiile de publicitate si marketing care realizeaza comunicarea in numele nostru;
c) Pentru realizarea de sondaje sau studii de piata, anchete privind gradul de satisfactie a clientului
sau pentru a obtine feedback de la clientii nostri cu privire la produsele si serviciile noastre, putem
distribui datele cu caracter personal catre furnizori de servicii de sondaje sau studii de piata/anchete
privind clientii.
8. TRANSFERUL INTERNATIONAL AL DATELOR
SCUSfP va dezvalui, in circumstante limitate, date cu caracter personal unor terte parti sau va
permite stocarea sau manipularea datelor cu caracter personal in tari din afara Spatiului Economic
European. in aceste conditii, datele dvs. personale vor fi transferate numai in una dintre
urmatoarele baze:
o in cazul in care transferul face obiectul uneia sau mai multora dintre garantiile corespunzatoare
pentru transferurile internationale prevazute de legea aplicabila (de exemplu, clauzele standard de
protectie a datelor adoptate de Comisia Europeana in conformitate cu art. 46, alineatul 2, litera (c)
din GDPR). Daca doriti sa obtineti o copie a clauzelor standard pe care le folosim, va rugam sa ne
contactati;
o in conformitate cu un mecanism de certificare aprobat;
o o decizie a Comisiei Europene prevede ca tara sau teritoriul caruia se efectueaza transferul,
asigura un nivel adecvat de protectie (articolul 45 din GDPR);
o exista o alta situatie in care transferul este permis de legislatia aplicabila (de exemplu, in cazul
in care avem consimtamantul dvs. explicit).
9. REFUZUL PRELUCRARII SI CONSECINTELE ACESTUIA
Datele cu caracter personal prevazute reprezinta o obligatie contractuala, iar persoana vizata
trebuie sa furnizeze datele pentru a beneficia de serviciile solicitate, precum si pentru a solutiona
cerintele adresate de catre aceasta.
In cazul in care persoana vizata nu furnizeaza datele pentru scopul mai sus mentionat, SCUSfP se
va afla in imposibilitatea de a desfasura activitatile aferente scopurilor mentionate anterior.
10. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
In contextul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, aveti urmatoarele drepturi:
o Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate: aveti dreptul de a obtine confirmarea
faptului ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt sau nu prelucrate si, in caz afirmativ,
de a avea acces la tipul de date cu caracter personal si conditiile in care sunt prelucrate, prin
adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date;
o Dreptul de a solicita rectificarea sau stergerea datelor cu caracter personal: aveti posibilitatea de
a solicita, prin adresarea unei cereri in acest sens catre operatorul de date, rectificarea datelor cu
caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau stergerea datelor dumneavoastra
cu caracter personal in cazul:

(i) datele nu mai sus necesare in scopul initial (si nu exista un nou scop legal);
(ii) temeiul juridic al prelucrarii este consimtamantul persoanei vizate, persoana vizata isi retrage
consimtamantul si nu exista alt temei legal;
(iii) persoana vizata isi exercita dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care
sa prevaleze pentru a continua prelucrarea;
(iv) datele au fost prelucrate illegal;
(v) stergerea este necesara pentru conformarea cu legislatia UE sau legislatia romana.
o Dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii: aveti dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii
in cazurile in care:
(i) considerati ca datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioada care sa
permita operatorului sa verifice exactitatea datelor cu caracter personal;
(ii) prelucrarea este ilegala, insa dumneavoastra nu doriti ca sa va stergem datele cu caracter
personal, ci sa restrangem utilizarea acestor date;
(iii) in cazul in care operatorul de date nu mai are nevoie de datele dumneavoastra cu caracter
personal in scopurile mentionate mai sus, insa dumneavoastra aveti nevoie de date pentru a
constata, exercita sau apara un drept in instanta sau v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp
in care sa verificam daca temeiurile legitime ale operatorului de date prevaleaza asupra drepturilor
persoanei vizate.
o Dreptul de a va retrage consimtamantul cu privire la prelucrare, atunci cand prelucrarea are la
baza consimtamantul, fara insa a afecta legalitatea activitatilor de prelucrare realizate pana in
momentul respectiv;
o Dreptul de a va opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situatia particulara
in care va aflati, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe interes legitim, precum si de a va opune,
in orice moment, prelucrarii datelor in scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
o Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizata, inclusiv
crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizata sau o afecteaza pe
aceasta in mod similar;
o Dreptul la portabilitatea datelor, insemnand dreptul de a va primi datele cu caracter personal pe
care le-ati furnizat operatorului de date intr-o forma structurata, utilizata in mod curent si care
poate fi citita automat, precum si dreptul de a transfera respectivele date catre un alt operator, in
cazul in care prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra sau executarea unui contract
si se realizeaza prin mijloace automate; o Dreptul de a depune o plangere la Autoritatea de Protectie
a Datelor (ANSPDCP) si dreptul de a va adresa instantelor de judecata competente.
De asemenea, in cazul in care doriti sa va retrageti consimtamantul acordat cu privire la scopurile
de marketing direct, aveti posibilitatea de a utiliza optiunea dezabonare care este inclusa in fiecare
comunicare de marketing.
11. MODIFICARI LA ACEASTA POLITICA
Aceasta Politica de Confidentialitate poate suferi modificari si poate fi actualizata de catre
SCUSfP, dupa cum va fi necesar. SCUSfP va va notifica cu privire la orice modificari materiale
sau substantiale ale acestei Politici de Confidentialitate si se va asigura ca respectiva notificare
este efectuata intr-o maniera care asigura luarea acestora la cunostinta de catre dumneavoastra,
spre exemplu prin utilizarea adresei de e-mail pe care ne-ati furnizat-o, sau orice mijloace adecvate
care sa asigure o comunicare efectiva.
12. Cum colectam datele cu caracter personal

o Direct de la dvs. atunci cand o Va inregistrati sau achizitionati servicii prin intermediul site-ului
nostru, email, telefon sau posta.
Care sunt categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam?
o Informatii ca nume, functie, data nasterii, sex, varsta si CNP;
o Date de contact care includ: adresa, e-mail si numar de telefon;
o Calificarile dvs., experienta profesionala;
o Institutia la care sunteti afiliat.
Interesul legitim
Datele dvs. personale vor fi, de asemenea, prelucrate. Exemple de cazuri in care procesam datele
pentru scopuri care tin de interese legitime includ:
o crearea unei liste de delegati sau lectori si distribuirea listei catre lectori si participanti;
o impartasirea detaliilor cu coorganizatorii, colaboratorii si sponsorii unui eveniment (cu exceptia
situatiilor in care este necesar sa obtinem consimtamantul dvs.);
o marketing on-line prin e-mail;
o inregistrarea evenimentelor noastre in scopuri promotionale si educative (de exemplu, atunci
cand intervievam participantii si inregistram lectorii);
o procesarea cererilor, plangerilor, anchetelor, formularelor de feedback si analizarii serviciilor
noastre.

