
NOTĂ DE INFORMARE ȘI ACORD

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

În virtutea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice
în  ceea ce  privește  prelucrarea datelor  cu caracter  personal  și  privind  libera
circulație  a  acestor  date  și  de  abrogare  a  Directivei  95/46/CE  (Regulamentul
general privind protecția datelor),  SC Bross Goldenmed SRL își asumă obligația
de a administra în condiții  de siguranță și  numai pentru scopurile  specificate
datele personale furnizate de Client despre el însuși. Rolul prezentului acord este
de a vă explica modul în care datele personale ale Clientului sunt prelucrate,
scopul în care sunt utilizate și drepturile pe care le are Clientul ale cărui date
personale sunt prelucrate.

1. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Scopul PRELUCRĂRII datelor cu caracter personal constă în principal în 
transmiterea datelor medicale (primite de la Client și rezultate după investigații, 
rapoarte medicale etc.) și personale către medicii colaboratori și clinicile 
colaboratoare prin intermediul e-mail, scan, fax sau poștal.

SC Bross Goldenmed SRL prelucrează următoarele date cu caracter personal: 

 datele de identificare ale Clientului;
 rezultate;
 elemente constitutive ale anamnezei;
 diagnosticul și completarea istoricului medical al Clientului, respectiv 

tratamentul prescris;
 rețete;
 formulare de informare;
 material informativ;
 devize estimative și facturi ale clientului. 

În măsura în care Clientul transmite date prin e-mail, respectiv în situația în care 
comunică prin e-mail, acesta ia la cunoștință că, prin comunicarea datelor prin e-
mail, persoane neautorizate pot intra în posesia acestor informații, respectiv că 
aceste date pot fi modificate. Această situație poate conduce la divulgarea 
datelor cu privire la starea de sănătate a pacientului.

Clientul permite SC Bross Goldenmed SRL în mod expres să recepționeze în 
numele său rezultate, elemente ale anamnezei, precum și rețete, formulare de 
informare, material informativ, devize estimative, dar și facturi.



Clientul își exprimă expres acordul, prin mandatarea SC Bross Goldenmed SRL,
pentru ca  medicii  colaboratori  și  clinicile  colaboratoare  să comunice către  SC
Bross  Goldenmed  SRL  datele  sale  cu  caracter  personal,  precum  și,  în  mod
expres, informațiile incluse cu privire la starea de sănătate (=categorie specială
de date cu caracter personal), în speță:

 anamneza;
 rezultatele;
 datele cu privire la serviciile de tratament care urmează a fi efectuate 

(date cu privire la necesitatea măsurilor terapeutice și la ponderea 
acestora);

 datele cu privire la durata urmărită și la intervalul următor de staționare 
sau de administrare a tratamentului;

 dosarul de pacient
 pentru procedura de intermediere a serviciilor  în  domeniul  sănătății  de

către medicii colaboratori și clinicile colaboratoare către pacient, precum și
pentru  pregătirea,  efectuarea  și  decontarea  măsurilor  terapeutice
intermediate,  respectiv  să  vă  predea  documentele  corespunzătoare,
context în care pacientul își poate revoca expres în orice moment acest
acord.

2. Cum vă protejăm datele cu caracter personal 

SC Bross Goldenmed SRL ia în serios siguranța datelor dvs. cu caracter personal. 
Depunem toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal de 
abuz, interferențe, pierdere, acces neautorizat, modificare sau divulgare. 

Astfel, pentru protejarea securității datelor cu caracter personal, SC Bross 
Goldenmed SRL utilizează metode și tehnologii de securitate, împreună cu 
politici de securitate pentru a proteja sistemele informatice de accesul 
neautorizat și folosirea, dezvăluirea, întreruperea, modificarea ori distrugerea 
accidentală sau ilegală a datelor cu caracter personal. 

Vom păstra datele Dvs. cu caracter personal atât timp cât sunt necesare 
executării obligațiilor asumate contractual și îndeplinirii obligațiilor legale ce 
incumbă SC Bross Goldenmed SRL (spre exemplu, păstrarea datelor pentru 
eventuale controale realizate de organele fiscale), iar ulterior vom lua măsurile 
necesare pentru a le șterge definitiv. În acest scop, vom revizui în mod activ 
datele cu caracter personal pe care le stocăm anual.

3. Care sunt drepturile dumneavoastră 

În virtutea REGULAMENTULUI (UE) 2016/679, aveți următoarele drepturi: 



• dreptul de acces la datele personale; 

• dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când datele sunt 
inexacte sau incomplete;

• dreptul de a solicita ștergerea datelor în anumite circumstanțe (de ex.: când 
datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopul menționat mai sus); 

• dreptul de a solicita restricționarea prelucrării în anumite circumstanțe (de ex.: 
atunci când dvs. contestați exactitatea datelor – pentru perioada ce ne-ar 
permite verificarea exactității acelor date);

• dreptul de a depune o plângere la SC Bross Goldenmed SRL si/sau la 
autoritatea competentă privind protecția datelor; 

• dreptul de a vă opune prelucrării; 

• dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea 
datelor personale la care ați consimțit anterior; 

• dreptul de a fi uitat, în urma adresării unei solicitări scrise către SC Bross 
Goldenmed SRL în vederea ștergerii datelor personale din baza noastră de date; 

• dreptul de a fi notificat de către SC Bross Goldenmed SRL în caz de încălcări 
privind securitatea datelor.

Prin semnarea prezentului Acord, Clientul declară că a fost informat cu privire la 
procesarea datelor cu caracter personal de către SC Bross Goldenmed SRL, că a 
înțeles conținutul său și că și-a exprimat liber consimțământul în scopul 
prelucrării datelor personale.

Client: SC Bross Goldenmed 
SRL

Nume: _____________________ ________________________

Prenume:   __________________ ________________________


