Protecția datelor cu caracter personal conform prevederilor din Regulamentului UE 2016/679

INFORMARE SI ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pacienti
SC BIOMED SRL cu sediul în Slobozia, bld. Matei Basarab, nr. 8-10, înregistratã la Registrul Comerţului sub nr. J21/607/2006, având
Cod Unic de Înregistrare Fiscală: 19231375, în calitatea de operator, având în vedere prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, aduce la
cunoștința :

1.

Datele cu caracter personal pe care SC BIOMED SRL
a. Nume și prenume
b. Cod numeric personal
c. Data nasterii
d. Varsta
e. Adresa
f. Sex
g. Serie buletin
h. Număr de telefon
i. Date medicale privind starea de sanatate
j. Date biometrice: Înalțime, Greutate

le prelucrează sunt:
k. Date fiziologice
l. Stare civila
m.Date economice
n. Adresa e-mail
o. Ocupatie
q. Cetatenie

2. Prelucrarea acestor date cu caracter personal are ca temei legal Regulamentul (UE) 2016/679, Legea nr 95/2006 privind reforma in
domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare, Legea 46/2003 privind drepturile pacientului cu modificarle si completarile
ulterioare.
3. Pentru orice întrebare vă puteți adresa cu cerere scrisa, datata si semnata Responsabilului cu Protecția Datelor cu Caracter Personal
la adresa de email Analize-medicale@biomed.com.ro sau la numărul de telefon 0723737268 .
Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este un drept fundamental.
Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („carta”) și articolul 16 alinea tul (1) din Tratatul privind
funcționarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc.
➔ Drepturile pacientilor privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date:
a. dreptul la informare și acces;
b. dreptul de intervenție asupra datelor;
c. dreptul la rectificare;
d. dreptul la ștergerea datelor;
e. dreptul la restricționarea prelucrarii;
f. dreptul la portabilitatea datelor;
g. dreptul de opoziție și procesul decizitional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri;
h. dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro).
i. dreptul de a va adresa justitiei.
➔ Informațiile oferite de dumneavoastră ce conțin date de identificare vor fi folosite în scopul acordarii de servicii medicale in
conditiile legii, urmand a fi transmise către autoritatile statului si terti :
a. Ministerul Sanatatii Publice,
b. Casa de Asigurari de Sanatate Ialomita,
c. Directia de Sanatate Publica Ialomita,
d. Autorități Judecătorești,
e. Terti : Laboratoare dentare sau laboratoare de analize medicale subcontractate.
Medicii specialisti din cadrul unitatii noastre.
f.
➔ Stocarea datelor se va face prin mijloace automatizate/manuale destinate furnizarii de servicii medicale, care beneficiaza de
grad de securizare specifica. Datele dvs pot fi transmise transfrontalier doar in cazul comenzilor Memotain(aparat dentar). In
acest caz pacientul va fi informat suplimentar.

➔

După încetarea activității vom păstra numai acele datele care au temei legal, conform legislației în vigoare.

Mentionam ca datele dvs. sunt indispensabile pentru derularea actului medical, astfel ca lipsa acestora va face imposibila continuarea
relatiei profesionale.

