NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL

ASOCIATIA MEDICILOR CU PRACTICA INDEPENDENTA "AMI", persoană
juridică română, cu sediul social în BDUL MARESAL AVERESCU NR. 15B-15C, ET. 5,
BIROUL 3, SECTOR 1, având număr de înregistrare la Registrul Asociațiilor si
Fundanțiilor aflat la Grefa Judecătoriei Sector 1 Bucuresti sub nr. 8/16.01.2019 și Cod
unic de înregistrare 40582315, reprezentantă de WARGHA ENAYATI în calitate de
presedinte, denumită în continuare „Asociatia”.

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

ASOCIATIA MEDICILOR CU PRACTICA INDEPENDENTA "AMI" prelucrează
datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de
operator, pentru derularea următoarelor activități:
·

Informare privind organizarea de evenimente
·

Organizare/derulare evenimente
·

·

Inchieiere de contracte

Eliberare dovezi participare evenimente
·

Adeziune asociatie

Temeiul legal al prelucrării datelor

Vă informăm prin prezenta că în temeiul art. 6 alin. 1 lit. a si b din
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL

CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date, denumit în continuare „GDPR”, este necesar să prelucrăm, în calitate de
operator, datele dumneavoastra cu caracter personal.

Datele personale care vor trebui prelucrate sunt:

i)

Nume si prenume,

ii) Adresa de e-mail,
iii) Număr de telefon,
iv) Specializarea

Sursa datelor cu caracter personal

Dumneavoastră, în calitate de persoană vizată sunteti furnizorul principal al acestor Date
personale. În lipsa comunicării acestor date, orice raport dintre noi partile nu va putea avea loc.
Asociatia noastră va proceda la colectarea şi prelucrarea Datelor personale
precizate mai sus, pe teritoriul României, direct şi/sau prin împuterniciții şi/sau
partenerii contractuali ai acesteia, în scopuri legate de desfasurarea raporturilor
descrise mai sus.

Perioada de stocare a datelor personale
Datele personale vor fi prelucrate pe întreaga durată de derulare a raporturilor juridice,
precum și ulterior. La încetarea raporturilor juridice, Asociatia va reține în continuare Datele cu
caracter personal pentru a răspunde eventualelor plângeri sau pretenții ale persoanei vizate până
în momentul în care formularea unei plângeri sau a unei pretenții în legătură cu prestația
Societății nu mai este posibilă, pe o perioada de 3 ani.
Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la
rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.

Pentru exercitarea drepturilor mai sus mentionate, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă,
datată şi semnată trimisă la sediul Asociatiei, în atenția Responsabilului cu protecția datelor.
În cazul în care considerați că unul dintre drepturile mai sus menționate vă este încălcat de
către Asociatie, aveți dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bucuresti, Sector 1, Bdul Gheorghe Magheru nr. 28 - 30
sau justiţiei.
Asociatia asigură confidențialitatea Datelor personale prelucrate, iar accesul la
informațiile tratate drept confidențiale va fi limitat la acele persoane care, prin natura
activității desfăşurate, este necesar să ia cunoştintă de aceste informații în scopul
ducerii la îndeplinire a scopului raporturilor juridice născute în relație cu aceasta.
Aceste persoane îşi asumă obligația de a asigura şi păstra confidențialitatea acestor
date şi informatii, precum şi de a le prelucra în conformitate cu cerințele legale.

ASOCIATIA MEDICILOR CU PRACTICA INDEPENDENTA "AMI",
prin presedinte, Wargha Enayati

