
POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Noua lege a Uniunii Europene referitoare la protecția datelor cu caracter personal, GDPR 

(“General Data Protection Regulation”) a intrat în vigoare pe 25 Mai 2016, dar va începe să-și 

producă efectele începând cu 25 Mai 2018.. 

Protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi, prin urmare, 

acordăm o atenție deosebită protejării vieții private a vizitatorilor care accesează site-ul 

www.centrul-renasterea.ro sau care ne folosesc serviciile, în conformitate cu Regulamentul 

(UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din data de 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 

circulație a acestor date (denumit în continuare “GDPR”). 

Vă rugăm să acordați o atenție deosebită lecturării următoarei Politici pentru a înțelege modul 

în care vor fi tratate informațiile dumneavoastră ("date personale”). 

Această politica explică practicile online ale CENTRULUI MEDICAL RENASTEREA, 

referitoare la aplicarea prevederilor GDPR, precum și drepturile de care beneficiați cu privire 

la modul în care informațiile dumneavoastră sunt utilizate. 

Scopul prezentului document este informarea dumneavoastra specifica si lipsita de ambiguitate 

cu privire la scopurile prelucrarii, temeiul juridic al prelucrarii, durata prelucrarii, destinatarii 

datelor cu caracter personal colectate, modalitatile de exercitare a drepturilor individuale 

precum si informatii legate de scopul secundar al procesarii, daca datele vor fi prelucrate intr-

un alt scop decat cel pentru care au fost colectate de catre operator. 

In cadrul operatiunii de prelucrare a datelor, CENTRUL MEDICAL RENASTEREA S.R.L tine 

seama de reglementarile legale in vigoare in aceasta materie, respecta si aplica principiile care 

stau la baza protectiei datelor personale si asigura confidentialitatea si securitatea datelor prin 

masuri organizatorice si tehnice adecvate, concretizate in proceduri interne, reguli de conduita 

si training-uri continue de constientizare si responsabilizare a angajatilor sai. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de CENTRULUI MEDICAL RENASTEREA 

se va realiza întotdeauna în conformitate cu prevederile GDPR, precum și cu reglementările 

privind protecția datelor cu caracter personal, introduse prin intermediul legistei în vigoare. 

Prin intermediul acestei politici, CENTRULUI MEDICAL RENASTEREA dorește să 

informeze vizitatorii cu privire la natura datelor cu caracter personal pe care le colectăm și le 

procesăm, precum și cu privire la scopurile prelucrării. În plus, vizitatorii site-ului sunt 

informați prin intermediul acestui document și cu privire la drepturile de care beneficiază. 

CINE SUNTEM? 

CENTRUL MEDICAL RENASTEREA S.R.L., in calitate de operator de date cu caracter 

personal, colecteaza si prelucreaza date cu caracter personal in conformitate cu prevederile 

Legii nr. 677 din 21.11.2001, iar din 25.05.2018 si cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 

27.04.2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu 

caracter personal si privind libera circulatie a acestor date. 

 

 



CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL? 

"Date personale" înseamnă orice informație sau informații care vă pot identifica direct (de 

exemplu numele dumneavoastră) sau indirect (de exemplu, prin intermediul datelor 

pseudonime, cum ar fi un număr de identificare unic). Aceasta înseamnă că datele personale 

includ lucruri precum adresa de e-mail, domiciliul, telefonul mobil, numele de utilizator, 

fotografiile de profil, preferințele personale și obiceiurile de cumpărături, conținutul generat de 

utilizatori, informațiile financiare și informațiile privind situația financiară. Acesta ar putea 

include și identificatori numerici unici, cum ar fi adresa IP a computerului dumneavoastră sau 

adresa MAC a dispozitivului dumneavoastră mobil, precum și modulele cookie. 

CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL? 

“Prelucrarea” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu 

caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de 

mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, 

adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 

diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, 

ștergerea sau distrugerea. 

RESPONSABILUL CU PROTECȚIA DATELOR 

Pentru orice intrebari despre modul in care datele persoanelor vizate sunt utilizate sau daca sunt 

necesare orice lamuriri suplimentare in legatura cu orice aspect ce tine de prelucrarea datelor, 

acestea se pot adresa responsabilului cu protectia datelor din cadrul companiei, prin email 

lucian.sala@securitate.biz sau centrul_renasterea@rdsmail.ro, prin posta, la adresa Strada 

Doljului, Nr. 35, Cartier Brazda Novac, Craiova, Dolj. 

CE DATE PRELUCRĂM 

www.centrul-renasterea.ro. va colecta informaţii sau date care permit identificarea persoanelor 

fizice (nume, adresă, CNP, număr de telefon, e-mail). Acestea sunt necesare pentru a realiza 

programări cât și în situația completării chestionarelor. 

PRINCIPII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR 

Datele cu caracter personal colectate vor fi: 

 prelucrate in mod legal, echitabil si transparent, respectand principiile legalitate, 

echitate si transparenta; 

 colectate in scopuri determinate, explicite si legitime si nu vor fi prelucrate ulterior intr-

un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioara in scopuri de arhivare in 

interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice nu 

este considerata incompatibila cu scopurile initiale; 

 adecvate, relevante si limitate la ceea ce este necesar in raport cu scopurile in care sunt 

prelucrate 

 exacte si, in cazul in care este necesar, sa fie actualizate; vom lua toate masurile necesare 

pentru a ne asigura ca datele cu caracter personal care sunt inexacte, avand in vedere 

scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt sterse sau rectificate fara intarziere; 

 pastrate intr-o forma care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada care nu 

depaseste perioada necesara indeplinirii scopurilor in care sunt prelucrate datele; datele 
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cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi in masura in care acestea vor fi 

prelucrate exclusiv in scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare 

stiintifica sau istorica ori in scopuri statistice, sub rezerva punerii in aplicare a masurilor 

de ordin tehnic si organizatoric adecvate prevazute in lege; 

 in vederea garantarii drepturilor si libertatilor persoanei vizate; 

 prelucrate intr-un mod care asigura securitatea adecvata a datelor cu caracter personal, 

inclusiv protectia impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale si impotriva pierderii, a 

distrugerii sau a deteriorarii accidentale, prin luarea de masuri tehnice sau organizatorice 

corespunzatoare. 

TEMEIUL ȘI SCOPURILE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

În scopul îndeplinirii unor obligații legale - Conform art. 6 alin. 1 lit. c) din GDPR, pot fi 

prelucrate date personale în scopul îndeplinirii unor obligații legale. Solicităm o serie de date 

personale, inclusiv, în anumite situații, codul numeric personal, în scopul furnizarii 

investigatiilor solicitate. 

În scop de marketing - Conform art. 6 alin. 1 lit. a) din GDPR, pot fi prelucrate date personale 

dacă persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL CĂTRE TERȚI 

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediul site-ului www.centrul-renasterea.ro nu 

sunt divulgate și/sau transferate către terți decât în situația în care există consimțământul 

dumneavoastră expres pentru a proceda în acest sens, cu excepția situațiilor în care există o 

obligație legală/contractuală pentru CENTRUL MEDICAL RENASTEREA de a proceda în 

acest mod. 

POLITICA COOKIE 

Cookie-urile sunt fragmente de text plasate in computerul dumneavoastra de catre site-urile pe 

care le vizitati. Aceasta tehnologie de stocare automata a datelor este foarte raspandita si se 

foloseste pentru a colecta informatii precum tipul de browser si sistemul de operare, pagina 

sursa, denumirea domeniului din care vizitatorul s-a conectat la site-ul nostru, cu scopul de a 

intelege cum folosesc vizitatorii aceasta pagina de web. "Cookies" ne ajuta sa adaptam 

continutul website-ului in functie de nevoile dumneavoastra. 

Folosim cookies pentru a imbunatati utilizarea si functionalitatea site-urilor noastre si pentru a 

intelege mai bine modul in care vizitatorii utilizeaza aceste site-uri, precum si serviciile oferite 

de catre acestea. Stocarea de cookies pe calculatorul dumneavoastra ne ofera o modalitate 

usoara si convenabila pentru a personaliza sau a imbunatati experienta dumneavoastra pe site-

urile noastre si pentru a face urmatoarea vizita mai placuta. 

Site-ul www.centrul-renasterea.ro folosește identificatori de tip Cookie. Cookie-urile folosite 

de www.centrul-renasterea.ro includ: Google Analytics, WordPress Cookies. 

PERIOADA STOCĂRII DATELOR 

CENTRUL MEDICAL RENASTEREA poate păstra datele prelucrate pentru diferite perioade 

de timp, apreciate ca fiind rezonabile, în conformitate cu scopurile indicate anterior. Păstrăm 



datele dumneavoastră numai pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care 

deținem datele, pentru a satisface nevoile dumneavoastră sau pentru a ne îndeplini obligațiile 

impuse de lege. 

Pentru a ști cât timp pot fi păstrate datele dumneavoastră, folosim următoarele criterii: 

 În cazul în care ne contactați pentru o întrebare, păstrăm datele dumneavoastră personale 

pe durata necesară procesării întrebărilor dvs., dar nu mai mult de 2 ani de la ultima 

corespondență trimisă; 

 În cazul în care ne contactați pentru a face o programare, păstrăm datele dumneavoastră 

personale pe durata necesară procesării programării dvs., dar nu mai mult de 2 ani; 

 În cazul în care modulele cookie sunt stocate pe computer, le păstrăm atâta timp cât este 

necesar pentru ca acestea să își atingă scopurile și pentru o perioadă definită în 

conformitate cu reglementările și îndrumările locale. În acest sens, modulele cookie vor 

fi păstrate pentru o perioadă de maxim 2 ani de la colectarea acestora, în baza 

consimțământului dumneavoastră. 

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 

În conformitate cu GDPR, aveți o serie de drepturi cu privire la datele personale prelucrate: 

Dreptul de acces la datele prelucrare - Aveți dreptul de a accesa datele personale pe care le 

deținem. Prima furnizare de informații se va face fără a percepe niciun fel de taxa. Daca veți 

mai avea nevoie de copii ale informațiilor deja furnizate, este posibil să percepem o taxă 

rezonabilă ținând cont de costurile administrative de furnizare a informațiilor. Solicitările vădit 

neîntemeiate, excesive sau repetate pot să nu primească un răspuns. 

Dreptul la rectificarea datelor - Aveți dreptul să cereți ca Datele dumneavoastră să fie 

rectificate dacă sunt inexacte sau învechite și/sau să le completați dacă acestea sunt incomplete.  

Dreptul la ștergerea datelor - În unele cazuri, aveți dreptul de a obține ștergerea sau 

distrugerea Datelor dumneavoastră. Acesta nu este un drept absolut, deoarece uneori s-ar putea 

să fim forțați să păstrăm Datele dumneavoastră din motive legale sau juridice. 

Dreptul la restricționarea prelucrării - Aveți dreptul să solicitați restricționarea procesării 

Datelor dumneavoastră.  

Dreptul la portabilitatea datelor - Aveți dreptul să mutați, să copiați sau să transferați datele 

care vă interesează din baza noastră de date într-o alta. Acest lucru se aplică numai datelor pe 

care le-ați furnizat, atunci când procesarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau 

pe baza unui contract și este implementată prin mijloace automate. 

Dreptul de opoziție - Vă puteți opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră 

atunci când o astfel de prelucrare se bazează pe un interes legitim. 

Dreptul de a retrage consimțământul în orice moment - Vă puteți retrage consimțământul 

în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră atunci când o astfel de procesare se 

bazează pe consimțământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării pe 

baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 



Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă - Aveți dreptul 

să depuneți o plângere în fața autorității de protecție a datelor pentru a contesta practicile de 

protecție a datelor oferite de CENTRUL MEDICAL RENASTEREA. 

Vă puteți exercita oricare dintre aceste drepturi în ceea ce privește datele personale pe care 

CENTRUL MEDICAL RENASTEREA le prelucrează prin adresarea unei simple cereri către 

DPO-ul nostru. Într-o astfel de situație este foarte posibil să solicităm o dovadă a identității 

dumneavoastră. 

SECURITATEA PRELUCRĂRII 

CENTRUL MEDICAL RENASTEREA a adoptat măsuri tehnice și organizatorice de 

prelucrare a datelor, actualizate în conformitate cu cerințele GDPR, cu scopul de a proteja datele 

dumneavoastră cu caracter personal împotriva oricăror acțiuni de acces neautorizat, utilizare 

necorespunzătoare sau divulgare, modificare neautorizată, distrugere sau pierdere accidentală. 

Toți angajații și colaboratorii CENTRULUI MEDICAL RENASTEREA, precum și orice terțe 

părți care acționează în numele și pe seama CENTRULUI MEDICAL RENASTEREA sunt 

obligați să respecte confidențialitatea informațiilor dumneavoastră și cerințele GDPR, în 

conformitate cu prevederile prezentei Politici. 

EXONERARE DE RĂSPUNDERE 

Site-ul www.centrul-renasterea.ro poate conține legături către alte site-uri și/sau alte pagini web 

care nu sunt proprietatea CENTRULUI MEDICAL RENASTEREA. CENTRUL MEDICAL 

RENASTEREA nu își asumă nicio responsabilitate cu privire la conținutul acestor site-uri și, 

prin urmare, nu va putea fi ținută răspunzătoare pentru conținutul, publicitatea, bunurile, 

serviciile, software-ul, informațiile sau alte materiale disponibile pe sau prin intermediul acestor 

site-uri. CENTRUL MEDICAL RENASTEREA nu va fi responsabil de pierderea datelor cu 

caracter personal, de orice efecte negative asupra datelor personale ale vizitatorilor sau de alte 

daune morale și/ sau patrimoniale cauzate de accesul la respectivele site-uri. 

ACTUALIZAREA POLITICII DE PROTECȚIE ȘI PRELUCRARE A DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că prezenta Politică poate face obiectul unor modificări 

periodice de conținut, prin actualizarea site-ului www.centrul-renasterea.ro. 

În situația în care vom modifica această politica vă vom trimite o notificare și vă vom oferi 

posibilitatea să consultați varianta revizuită înainte de a alege să continuați să utilizați 

materialele noastre. 

Vă rugăm să nu continuați să utilizați site-ul www.centrul-renasterea.ro dacă nu sunteți de acord 

cu astfel de modificări. De asemenea, vă recomandăm să verificați această pagină pentru orice 

actualizare. 

Termenii acestei politici se interpretează în conformitate cu legislația aplicabilă. 

CONTACT 

Dacă aveți întrebări sau preocupări cu privire la modul în care tratăm și folosim datele 

dumneavoastră cu caracter personal sau doriți să vă exercitați oricare dintre drepturile 

dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați accesând datele de contact ale DPO-ului nostru. 


