
INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR

CU CARACTER PERSONAL

In conformitate cu Regulamentul nr. 679 din 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in cele ce urmeaza „Regulamentul”)

NUME SI PRENUME: _______________________________________________________________;
       (PARINTE/TUTORE LEGAL)

ADRESA COMPLETĂ: _______________________________________________________________;

NR. TELEFON: _______________________________________________________________;

ADRESĂ E-MAIL: _______________________________________________________________.

Subsemnatul/-a, sunt de acord ca datele mele cu caracter personal furnizate prin prezenta INFORMARE si/sau
anterior acesteia, inclusiv cele referitoare la sex si/sau date privind starea de sănătate, să fie prelucate de societatea
MEDICOTEST S.R.L., persoana juridica romana, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J17/1996/1993, CUI
4486524, cu sediul in Str. Brailei 136C, Galati, Romania.

Subsemnatul iau la cunostinta si inteleg ca societatea MEDICOTEST S.R.L., are calitatea de operator de date cu
caracter personal, în conformitate cu Regulamentul UE nr. 2016/679 (datele cu privire la responsabilul cu protecția
datelor personale se furnizeaza la cerere) și imi va preluca datele personale în următoarele scopuri:

 Pentru a inregistra subsemnatul(pacientul) în baza de date a MEDICOTEST SRL;

 Pentru a intocmi „cererea de analize” „raportul de servicii” și „Buletinul de analize” in calitate de pacient;

 Pentru a presta servicii medicale – analize medicale, atat in prezent, cat si pe viitor, în baza istoricului
subsemantului;

 Informarea subsemantului atât telefonic cât și prin adresa de e-mail furnizata cu privire la obtinerea de
informații suplimentare pentru completarea actului medical precum și transmiterea rezultatelor analizelor;

 Soluționarea oricăror cereri și/sau reclamații ale subsemantului cu privire la serviciile medicale prestate,
dacă este cazul.

 La solicitarea organelor abilitate de control, supraveghere și autorizare (Casa Judeteana de Asigurari de
Sănătate Galati, Braila, Naționala, RENAR, Sanepid, Direcția de Sănătate Publica). Datele cu privire la
starea de sănătate vor rămâne strict confidentiale și nu vor putea fi asociate si/sau transmise către aceștia.

 La solicitarea medicului curant dacă este cazul.

Subsemnatul iau la cunostinta si inteleg ca temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal îl constituie
prestarea de servicii medicale de catre MEDICOTEST S.R.L. si prelucrarea datelor medicale. Prin prezenta va
informam ca MEDICOTEST S.R.L.  prelucreaza datele  personale  ale subsemnatului  (pacientul)  stric  în  scopul
furnizarii  serviciilor medicale, a rezultatului analizelor,  a raportului privind costurile și/sau a facturilor fiscale.
Datele subsemnatului sunt stocate securizat și nu sunt oferite companiilor de marketing sau în alt scop decât
cel al furnizarii de servicii medicale.

Avand in vedere  caracterul special al drepturilor cu caracter personal,  stocate si  prelucrate de catre societatea
MEDICOTEST S.R.L., subsemnatul iau la cunostinta si inteleg ca datele mele vor fi stocate pentru o perioadă
nelimitata,  in  considerarea scopurilor  declarate.  Refuzarea de furnizare  a  datelor  cu caracter  personal  duce la
imposibilitatea prestarii serviciului medical.

Subsemnatul inteleg ca consimțământul acordat prin prezenta, privind prelucrarea datelor personale poate fi retras
în orice moment, retragere care se poate face printr-o cerere adresata operatorului MEDICOTEST S.R.L., la sediul
acestuia printr-o scrisoare recomandata, prin e-mail la adresa office@.ro sau prin fax la nr. 0236461190. Cu toate
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acestea, subsemantul inteleg si accept in mod expres ca exercitarea acestui drept nu afectează legalitatea prelucrării
efectuate pe baza consimțământului liber exprimat înainte de retragerea acestuia.

În ceea ce  privește  datele  dumneavoastră  personale,  societatea  MEDICOTEST S.R.L.  vă informeaza că  aveți
următoarele drepturi: 

1. Dreptul de acces la datele personale. Aveți dreptul de a obține de la MEDICOTEST S.R.L. o confirmare
cu privire la prelucrarea sau nu a datelor dumneavoastră cu caracter  personal.  În cazul  în care datele
dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate de către MEDICOTEST S.R.L., dumneavoastra veți
avea acces la aceste date împreună cu următoarele informații: ce date cu caracter personal prelucrăm; în ce
scop sunt prelucrate aceste date; dacă datele prelucrate au fost/nu au fost divulgate terților și care este
perioada de stocare a datelor cu caracter personal. De asemenea, vă vom informa cu privire la drepturile
dumneavoastră referitoarele la datele cu caracter personal, expuse pe larg în acest document. Aveți dreptul
de a primi gratuit o copie a drepturilor cu caracter personal ce fac obiectul prelucrării. Pentru copii de orice
altă  natură  solicitate,  ne  rezervăm dreptul  de  a  percepe o taxă.  Puteți  solicita  comunicarea  în  format
electronic a informațiilor de mai sus; în această situație datele vor fi furnizate într-un format electronic,
utilizat în mod uzual, cu excepția cazului în care solicitați comunicarea acestora în alt format.

2. Dreptul  de  a  cere  rectificarea  datelor  personale.  Aveți  dreptul  de  a  obține  rectificarea  și/sau
completarea  datelor  cu  caracter  personal  care  vă  privesc  în  cazul  în  care  acestea  sunt  inexacte  sau
incomplete, fără întârzieri  nejustificate. Aceste modificări pot fi exectuate inclusiv prin furnizarea unei
declarații suplimentare.

3. Dreptul de a cere ștergerea datelor personale. Aveți dreptul de a cere MEDICOTEST S.R.L. ștergerea
datelor dumneavoastră personale,  fără întârzieri  nejustificate. MEDICOTEST S.R.L.  are obligația de a
șterge datele cu caracter personal care vă privesc în cazul în care se aplică unul dintre următoarele cazuri:

a) Datele cu caracter personal nu sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost
colectate sau prelucrate;

b) Vă exercitați dreptul la opoziție și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește
prelucrarea;

c) Vă retrageți în mod expres consimțământul în baza căruia are loc prelucrarea de date cu caracter
personal;

d) Datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal.

4. Dreptul  la  portabilitate  datelor  cu  caracter  personal.  Aveți  dreptul  de  a  primi  datele  cu  caracter
personal care vă privesc și care ne-au fost furnizate de către dumneavoastră cu bună știință și, în mod activ
aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator. În acest sens, puteți cere transmiterea acestor date
direct de la MEDICOTEST S.R.L. către alt operator, dacă acest lucru este posibil.

5. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de Supraveghere , în cazul în care considerați că
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal încalcă prevederile Regulamentului UE GDPR nr.
2016/679.

         Semnatura Data completării 

__________________      _____________________
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