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INFORMARE
Cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Subscrisa SC ALSO MEDICAL SRL , cu sediul social Str Oltului nr 8A, Vulcana Bai, jud Dambovita si sediu 
laborator: Str Dimitrie Onciul nr 14, sector 2, Bucuresti , J15/261/2008 , CUI 23400766 , telefon 
0217965327 email contact@also-medical.ro, www.also-medical.ro in baza art. 13 din REGULAMENTUL 
(UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI/ 27 aprilie 2016, va informam ca vom 
colecta si prelucra datele dvs. cu caracter personal.

Scopul colectarii datelor este acordarea de servicii medicale in conditiile legii. Sunteti obligat/(a) sa 
furnizati datele, acestea �ind necesare legalitatii acordarii serviciilor medicale. Informatiile inregistrate 
sunt destinate utilizarii de catre operator si imputernicitul sau si sunt comunicate doar autoritatilor abili-
tate in domeniul medical (Ministerul Sanatatii Publice, Casa de Asigurari de Sanatate, DSP, imputerniciti 
ai acestora).

Conform legislatiei, bene�ciati de dreptul de acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu � supus 
unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii 
datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea datelor in conditiile legii. Pentru exercitarea 
acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, Responsabilului pentru Protectia 
Datelor cu Caracter Personal, la adresa de e-mail contact@also-medical.ro Datele dumneavoastra nu vor 
� transferate in afara Romaniei de catre operator prin imputernicitul sau.

Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte , va rugam sa ne informaticat mai curand 
posibil.

CONSIMTAMANT LIBER EXPRIMAT
cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

Subsemnatul/(a)…………………………………………………, declar fara echivoc ca am fost informat 
asupra dreptuirilor mele conform cerintelor Regulamentului(UE) 2016/679 al Parlamentului European si 
al Consiliului Europei din 27.04.2016, a Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelu-
crarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modi�cata si completata si ale Legii 
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comu-
nicatiilor electronice de catre SC ALSO MEDICAL SRL care prin resurse proprii sau prin Imputernicitul sau 
contractual SC ESS SRL are obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile 
speci�cate, datele personale cu caracter medical furnizate in cadrul actului medical.

Declar ca sunt de acord ca datele mele sa �e prelucrate si mentionez ca acest acord este valabil pana va 
� expres revocat de catre mine in conditiile legale.

Data: ……/……./………….                                                                                                                 Nume si prenume

Semnatura


