
  

Vreți să aflați mai multe despre cum anume utilizăm 
datele dvs. de contact? (notă de informare pentru 
membrii SRD) 
 

În conformitate cu legislația în vigoare referitoare la protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date, SOCIETATEA ROMÂNA DE DERMATOLOGIE, cu sediul în BUCUREȘTI, sector 1, str. Ionel Perlea nr. 10, 

cod poștal 010209 Cod Fiscal: 10942560, administrează, colectează, înregistrează, stochează, utilizează și va putea transfera datele 

dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu termenii și condițiile descrise mai jos și cu respectarea legislației 

menționate. SOCIETATEA ROMÂNA DE DERMATOLOGIE este entitatea care decide scopul și întinderea prelucrării, fiind astfel 

operator cu privire la prelucrarea datelor personale în cauză. 

Pentru a fi în contact cu dvs. avem nevoie de un set minim de date 
Colectăm și folosim o serie de date personale referitoare la medicii care au statutul de membru al SOCIETATĂȚII ROMÂNE DE 

DERMATOLOGIE, așa cum sunt acestea descrise în lista de mai jos. Datele pe care le procesăm nu sunt date personale cu caracter 

special, așa cum sunt acestea definite de legislația în vigoare. 

 

SOCIETATEA ROMÂNA DE DERMATOLOGIE va prelucra: 

(a) date cu caracter personal având funcție de identificare sau date de contact, cuprinzând, printre altele, numele și prenumele, 

numărul de telefon fix și mobil, adresa de email, adresa de corespondență, județ, localitate. Fără aceste date nu este posibilă 

comunicarea cu dvs.  

(b) date cu caracter personal legate de activitatea profesională cuprinzând informații privind: profesia, funcția și numele 

companiei la care lucrați, aria terapeutică etc. Fără aceste date nu putem să știm dacă un anumit proiect sau o anumită informație 

pe care am dori să vi le propunem sau transmitem sunt relevante pentru dvs. sau pentru compania la care lucrați. 

(c) informații referitoare la rezultatele interacțiunilor prin telefon, email, SMS, platforme digitale etc.: statusuri, data și ora 

trimiterii și livrării mesajului, data și ora trimiterii și deschiderii email, data și oră accesare platformă, link din email și alte informații 

tehnice despre utilizator platformă sau email (IP, browser, sistem de operare etc.), diverse alte observații etc. Fără aceste informații 

nu va fi posibilă realizarea evaluarea interacțiunilor cu dvs. 

 

Furnizarea tuturor datelor cu caracter personal la care se face referire este voluntară, totuși în absența unor astfel de date nu vă 

vom putea contacta pe viitor în vederea transmiterii de informații sau pentru a vă propune participarea în diverse proiecte și 

activități relevante pentru dvs. sau pentru compania la care lucrați. 

 

Suntem o societate medicală profesională 

Suntem o societate profesională medicală iar medicii dermatologi sunt partenerii noștri de bază în majoritatea proiectelor pe care 

le implementăm.  De aceea este interesul nostru legitim să putem lua legătura cu dvs. și să vă propunem să fiți alături de noi în 

proiectele relevante pentru dvs. și numai dacă veți dori acest lucru. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către noi este construită în așa fel încât împiedicăm prelucrarea datelor dvs. pentru un 

scop secundar care este incompatibil cu scopul principal pentru care datele dvs. personale sunt inițial colectate. Dacă totuși acest 

lucru se va întâmpla, atunci vă vom informa înainte de prelucrarea datelor dvs. personale în scopul secundar. Datele colectate sunt 

adecvate, relevante și limitate la ceea ce este strict necesar pentru SOCIETATEA ROMÂNA DE DERMATOLOGIE. Niciuna dintre date 

nu se încadrează în categoria datelor cu caracter special. În cazul în care veți oferi în mod voluntar mai multe informații, acestea nu 

vor fi luate în considerare și vor fi șterse imediat. Datele nu sunt folosite în alte scopuri decât cele declarate. 

 

Partajăm datele numai cu partenerii noștri și nu le dezvăluim altcuiva 
SOCIETATEA ROMÂNA DE DERMATOLOGIE poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora dintre 

următoarele categorii de destinatari: 

• Dumneavoastră, la cerere 

• Angajaților și colaboratorilor SOCIETATEA ROMÂNA DE DERMATOLOGIE, în conformitate cu atribuțiile specifice funcției lor 

• Împuterniciților SOCIETĂȚII ROMÂNE DE DERMATOLOGIE: Totem Communication și subîmputerniciților acestuia, Microsoft, 

Google, Amazon, alte firme de hosting, internet, stocare cloud 

• Autorităților publice centrale/locale, la cererea acestora  

• Colegiul Medicilor din România și filialele acestuia  

 



Datele personale dezvăluite împuterniciților numiți mai sus sunt toate datele prelucrate despre dumneavoastră. Datele sunt oferite 

furnizorului de servicii cloud deoarece SOCIETATEA ROMÂNA DE DERMATOLOGIE stochează bazele de date prin utilizarea cloud 

computing. Furnizorii acestui serviciu a fost selectați după examinarea măsurilor și practicilor de securitate, despre care puteți citi 

mai multe la adresele de internet ale acestora. 

 

Dezvăluirea datelor dvs. personale către împuterniciții noștri are la bază contracte scrise. Dacă în viitor vă vom dezvălui datele 

personale unor alte categorii de destinatari, atunci vă vom informa despre momentul dezvăluirii și numele destinatarilor. Nu 

transferăm datele dvs. personale în țări din afara UE și SEE, ori către o organizație internațională cu excepția situațiilor în care există 

decizii de adecvare. 

Datele dvs. sunt păstrate numai atâta timp cât ne sunt necesare 
Limităm prelucrarea datelor dvs. personale la o măsură, amploare și frecvență care sunt necesare pentru scopurile procesării. 

SOCIETATEA ROMÂNA DE DERMATOLOGIE va procesa datele personale pe o durată de 20 ani de la furnizarea acestora sau până la 

data exercitării dreptului dvs. de intervenție asupra datelor. După expirarea perioadei de prelucrare, datele dvs. personale vor fi 

șterse cu excepția situațiilor în care avem dreptul sau suntem obligați să menținem unele sau toate datele în conformitate cu 

legislația aplicabilă, caz în care vom prelucra în continuare acele date personale, conform legii. 
 

Păstrăm datele dvs. în condiții de maximă siguranță 
Protejăm prelucrarea datelor cu caracter personal împotriva amenințărilor la adresa prelucrării. Măsurile de securitate a datelor pe 

care le-am pus în practică sunt de natură a asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal. Controlăm accesul la datele 

personale pe care le deținem și controlăm faptul că numai persoanele care au dreptul de a accesa datele personale deținute pot 

accesa aceste date. Ne asigurăm că accesul fizic neautorizat la datele noastre cu caracter personal este împiedicat și că prevenim 

pierderea, distrugerea, deteriorarea și modificarea suportului de stocare a datelor personale. Anual realizăm audituri interne în 

cadrul unui sistem intern de control a calității și securității datelor. 
 

Datele dvs. personale… vă aparțin! 
În conformitate cu legislația în vigoare prin prezenta sunteți considerat informat că aveți următoarele drepturi în legătură cu 

prelucrarea de către SOCIETATEA ROMÂNA DE DERMATOLOGIE a datelor personale: 
 

i) Dreptul de a fi informat cu privire la datele personale, precum si cu privire la datele care fac obiectul prelucrării și a originii 

acestor date. Odată ce colectăm de la dvs. anumite date personale vă vom informa despre tot ce se întâmplă cu datele personale, 

la ce sunt folosite, cum se pot accesa, modifica, șterge etc. În același timp, aveți dreptul să vă accesați datele personale ori de câte 

ori veți dori acest lucru. 

(ii) Dreptul de a avea acces la datele personale. La cererea dumneavoastră vom confirma dacă prelucrăm sau nu datele dvs. 

personale. Acest drept include numai datele personale care vă privesc și nu este aplicabil cu referire la terți. De asemenea, dreptul 

se referă și la date pseudonime care pot fi în mod clar legate de dvs. În cazul in care vă confirmăm faptul că vă procesăm datele 

personale, veți primi acces la acestea, dacă solicitați un astfel de acces. De asemenea, veți primi o copie a acestor date, dacă 

solicitați o astfel de copie.  

(iii) Dreptul de intervenție (rectificare, restricționare, ștergere) asupra datelor personale. Vom rectifica datele dvs. personale pe 

care le prelucrăm dacă acestea sunt inexacte sau incomplete și solicitați recuperarea sau completarea lor. La cererea dvs. vom 

restricționa prelucrarea adică vom bloca pentru o anumită perioadă de timp prelucrarea datelor dvs. (de ex: dacă veți considera că 

datele nu sunt exacte sau că prelucrarea este ilegală etc.). Vă vom informa ce măsuri au fost luate și de asemenea când anume 

restricția a fost ridicată. La cererea dumneavoastră vom șterge fără întârzieri nejustificate datele dvs. personale pe care le 

prelucrăm, dacă (i) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau (ii) vă prelucrăm 

datele în baza unui interes legitim asupra căruia prevalează obiecția dvs. și nu există alt temei pentru prelucrare. 

(iv) Dreptul de opoziție cu privire la prelucrarea datelor personale. Dacă veți exercita acest drept vom înceta prelucrarea datelor 

dvs., dar în cazul în care prelucrarea are loc în baza unei obligații legale sau dacă vă prelucrăm datele în baza unui interes legitim 

asupra căruia prevalează obiecția dvs., această prelucrare va continua. 

(v) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal prin 

mijloace automate. Pentru prelucrarea de față nu folosim datele dvs. personale pentru a lua decizii automate în privința dvs. 

(vi) Dreptul la portabilitatea datelor. Dacă prelucrările de date se realizează în baza unui consimțământ sau contract cu dvs. aveți 

dreptul să solicitați și să primiți datele prelucrate prin mijloace automate și să decideți ce anume faceți cu ele, să le păstrați exclusiv 

pentru uzul dvs. privat sau puteți opta pentru transferul către un alt operator. Pentru cazul de față nu prelucrăm date în condiții 

pentru care acest drept ar putea fi exercitat. 

(vii) Dreptul de a înainta plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (autoritatea de 

supraveghere), precum și de a vă adresa instanței, pentru atacarea deciziilor operatorului SOCIETATEA ROMÂNA DE 

DERMATOLOGIE, în conformitate cu legislația în vigoare. 
 

Ne puteți contacta pe orice cale doriți sau cum vă este mai ușor 
În cazul în care doriți să vă exercitați oricare din aceste drepturi, puteți să faceți o solicitare în acest sens către SOCIETATEA 

ROMÂNA DE DERMATOLOGIE, cu sediul în BUCUREȘTI, sector 1, str. Ionel Perlea nr. 10, cod poștal 010209 Cod Fiscal: 10942560,  

email: office@srd.ro. Veți primi răspunsul nostru la solicitarea dvs. la adresa poștală sau de e-mail pe care o indicați sau, în absența 

mailto:office@srd.ro


unei indicații exprese, la adresa poștală sau de e-mail utilizată pentru a depune cererea. Cererea dvs. va fi tratată în termen de 15 

zile de la primire, cu excepția cazului în care este necesar un timp mai lung pentru a răspunde, caz în care vă vom comunica 

întârzierea. 
 

Alte detalii? 
Dacă intervine o modificare a acestei note de informare, noua versiune vă va fi adusă la cunoștință și comunicată prin cele mai 

adecvate mijloace pentru dvs. (de exemplu se va trimite prin email etc.). Suntem o entitate românească ce oferă servicii 

rezidenților din România, prin urmare legea aplicabilă este legea română.  
 

Această notă de informare este elaborată în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor, aflat în vigoare și aplicabil 

de la 25 mai 2018.  


