ACORD DE PRELUCRARE DATE PERSONALE
Subsemnatul/a
în calitate de
persoană vizată, consimt, în mod expres, ca Grupul de firme GRAL MEDICAL, format din
următoarele societăți: Gral Medical S.R.L., cu sediul în Bucureşti str. Traian Popovici nr. 7991, Corp E, et. 1, camera 104, sector 3, înregistrat la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul
Bucureşti sub nr. J40/6112/2003, având CUI 15413404, Medical Center Gral S.R.L cu sediul
în județul Ploiești, str. Cuza Voda, nr. 6, înregistrată la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Prahova sub nr. J29/1090/2002, având CUI 14912600, Sanostar S.R.L. cu sediul în
Sibiu, str. Calugareni, nr. 23, etaj P, județul Sibiu, înregistrată la Registrul Comerţului de pe
lângă Tribunalul Sibiu sub nr. J32/1052/14.06.2007, având CUI 21935275 și
Labordiagnostica S.R.L., cu sediul în Municipiul Timișoara str. Dr. Ioan Bontila nr. 1, Corp
C3, ap. 2, județul Timișoara, înregistrat la Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Timiș
sub nr. J35/1110/20.04.2004, având CUI 16349431 în calitate de operatori asociați de date cu
caracter personal, denumite în continuare GRAL MEDICAL, conform REGULAMENTULUI
(UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI
din 27 aprilie 2016, sa colecteze și prelucreze următoarele date cu caracter personal în
scopul transmiterii de informări și/sau materiale de marketing, reclamă și
promovare:
-

Număr de telefon □ DA

□ NU

-

Adresa de e-mail □ DA

□ NU

Temeiul juridic al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal îl reprezintă
consimțământul dumneavoastră pentru prelucrarea datelor cu caracter personal pentru
unul sau mai multe scopuri specifice (Art. 6 alin. (1) lit. (a) din Regulamentul UE
679/2016).
Datele Personale mai sus menționate nu vor fi divulgate către terțe părți, cu excepția cazului încare
aceste date vor fi solicitate de autoritățile și instituțiile publice competente (poliție, pompieri,
instanțe de judecată, organe de urmărire penală) sau de către entitățile îndreptățite să aibă acces
la acestea în situația unui litigiu.
Datele vor fi prelucrate pentru o perioadă limitată, respectiv până la momentul retragerii
consimțământului dumneavoastră; de asemenea, în situația unui litigiu, pe parcursul soluționării
acelui litigiu, precum și în conformitate cu legislația în vigoare atât timp cât avem obligația legala
de a păstra aceste informații și/sau alte documente legale ce conțin aceste date personaleîn evidența
și în arhiva noastră.
Declar ca am luat cunoștință despre faptul ca am dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice
moment, de a solicita accesul la datele personale, precum și rectificarea sau ștergerea acestora sau
restricționarea prelucrării, conform legii, precum și dreptul de a face plângere la autoritatea de
supraveghere, în situația în care voi considera că drepturile mele au fost nerespectate. De
asemenea, declar că am luat la cunoștință de faptul că o eventuală retragere a consimțământului
meu astfel acordat va avea efect numai pentru viitor.
Pentru detalii suplimentare referitoare la prelucrarea datelor personale poate fi contactat
Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal desemnat de GRAL MEDICAL la adresa de
e-mail dpo@gralmedical.ro sau poate fi adresată o cerere scrisă, semnată și datată, la sediul
nostru din Mun. București, str. Traian Popovici nr. 79-91, sector 3.
Data:

Sunt de acord cu prelucrarea datelor personale:

Center Gral Medical - Strada Traian Popovici nr. 79-91,sector 3, Bucuresti, Telefon - 021 323 0000 - www.gralmedical.ro

