ARIA CLINIC S.R.L.

POLITICA DE SECURITATE
A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(Ediţia a II-a, Revizuită la 25.05.2018)

1. PREAMBUL
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European
şi 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 și de
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) denumit în
continuare GDPR,
Societatea ARIA CLINIC S.R.L., cu sediul în Municipiul Sibiu, Şoseaua Alba Iulia, nr.100,
judeţul Sibiu, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe langă Tribunal Sibiu sub nr.
J32/1242/1991, CIF 793453, cont bancar RO78BTRLRONCRT0236977401 deschis la Banca
Transilvania Sibiu, legal reprezentată de către doamna Maria Ciolan, în calitate de Administrator,
prelucrează date cu caracter personal în scopuri legitime, cu respectarea prevederilor GDPR
şi a principiilor menţionate în continuare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale şi
automate), în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor
persoanelor vizate.
2. DEFINIŢII
În conformitate cu prevederile art. 4 din GDPR, în prezenta politică de securitate termenii
următori sunt definiţi după cum urmează:
2.1. „date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe
elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale
sau sociale;
2.2. „prelucrare” 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;
2.3. „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul
de a limita prelucrarea viitoare a acestora;
2.4. „creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter
personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte
personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind
performanța la locul de muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele,
fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia;
2.5. „pseudonimizare” înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod
încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații
suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă obiectul
unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu
caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;
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2.6. „sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu caracter personal
accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după
criterii funcționale sau geografice;
2.7. „operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism
care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu
caracter personal;
2.8. „persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea
publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului;
2.9. „destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism
căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță.
Autoritățile publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite
anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari;
2.10. „parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism
altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator și persoanele care, sub
directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să
prelucreze date cu caracter personal;
2.11. „consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică,
informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație
sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
2.12. „încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare a securității care
duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată
a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul
neautorizat la acestea;
2.13. „date genetice” înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice
moștenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informații unice privind fiziologia sau
sănătatea persoanei respective și care rezultă în special în urma unei analize a unei mostre de
material biologic recoltate de la persoana în cauză;
2.14. „date biometrice” înseamnă o date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici de
prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei
persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, cum ar fi
imaginile faciale sau datele dactiloscopice;
2.15. „date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau
mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistență medicală, care dezvăluie
informații despre starea de sănătate a acesteia.
3. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu prevederile art. 5 din GDPR, ARIA CLINIC SRL prelucrează datele cu
caracter personal pe baza următoarelor principii:
3.1. Legalitate, echitate şi transparenţă: datele cu caracter personal vor fi prelucrate în mod legal,
echitabil și transparent față de persoana vizată. ARIA CLINIC SRL prelucrează datele cu caracter
personal în temeiul art.6 alin.(1) lit.a) şi b) din GDPR, respectiv:
a) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte
sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract.
3.2. Limitări legate de scop: datele personale vor fi colectate în scopuri determinate, explicite și
legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea
ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau istorică ori în
scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale.
3.3. Reducerea la minimum a datelor: vor fi colectate numai datele personale adecvate, relevante
și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.
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3.4. Exactitatea: datele personale colectate vor fi exacte și, în cazul în care este necesar, vor fi
actualizate; ARIA CLINIC SRL va lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu
caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt
șterse sau rectificate fără întârziere.
3.5. Stocare limitată: datele personale vor fi păstrate într-o formă care permite identificarea
persoanelor vizate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care
sunt prelucrate datele; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în
care acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare
științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de ordin
tehnic și organizatoric adecvate în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate.
3.6. Integritate și confidențialitate: datele personale vor fi prelucrate într-un mod care asigură
securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării
neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea
de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare.
3.7. Responsabilitate: ARIA CLINIC SRL este responsabilă de respectarea principiilor de la pct.3.1
– 3.6 și poate demonstra această respectare.
4. POLITICA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu dispoziţiile GDPR, operatorul ARIA CLINIC SRL va prelucra datele cu
caracter personal exclusiv în scopurile menţionate mai jos, asigurând un nivel de protecţie şi de
securitate adecvat prelucrărilor de date cu caracter personal. Orice prelucrare de date cu caracter
personal va fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul în mod expres şi
neechivoc pentru aceasta prelucrare.
Consimţământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri:
a) când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care
persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii
unui contract sau antecontract;
b) când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii
persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;
c) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;
d) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes
public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit
operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;
e) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau
al terţului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau
drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;
f) când prelucrarea priveşte date obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;
g) când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau
ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.
Datele personale colectate de la persoanele care se adresează ARIA CLINIC SRL
pentru obţinerea de servicii medicale, de recuperare fizică şi reabilitare ori pentru obţinerea
de fişe medicale sau avize, vor fi folosite de ARIA CLINIC SRL numai în scopul declarat al
acestei politici.
Datele cu caracter personal (date de identitate, adresa, cod numeric personal, numele
părinţilor, număr de telefon, adresa e-mail, date privind istoricul stării de sănătate sau orice alte
asemenea date), colectate de la persoana vizată, vor fi prelucrate şi utilizate de către ARIA
CLINIC SRL numai dacă persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul pentru o
astfel de prelucrare, cu respectarea prevederilor art. 7 din GDPR.

3

5. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR
ARIA CLINIC SRL prelucrează datele cu caracter personal ale pacienţilor şi, în situaţii
speciale, ale reprezentanţilor legali ai pacienţilor, care se adresează operatorului pentru prestarea
serviciilor medicale pe care acesta le oferă potrivit competenţelor. De asemenea, sunt prelucrate
datele cu caracter personal ale persoanelor care solicită examinări medicale şi/sau psihologice pentru
obţinerea/reînnoirea permiselor de conducere, pentru angajare sau controale medicale periodice în
calitate de angajaţi, în baza contractelor încheiate de ARIA CLINIC SRL cu agenţi economici
angajatori. Sunt de asemenea prelucrate datele angajaţilor şi colaboratorilor proprii, precum şi ale
tuturor persoanelor care intră/ies din sediul operatorului.
Datele cu caracter personal (date de identitate, domiciliul, data naşterii, sexul, cod numeric
personal, număr de telefon, numele părinţilor, date privind starea de sănătate, serie şi număr act de
identitate, locul de muncă, profesie, permis de conducere, imagine, cetăţenia, semnătura, sau orice
alte asemenea date), colectate de la persoana vizată, pot fi prelucrate şi utilizate de către ARIA
CLINIC SRL atât în scopul acordării serviciilor medicale cât şi a celorlalte servicii solicitate potrivit
obiectului de activitate şi contractelor încheiate cu beneficiarii, al evidenţei serviciilor medicale şi
raportării acestora la Casa de Asigurări de Sănătate Sibiu în vederea decontării în baza contractului
de furnizare a serviciilor medicale încheiat cu aceasta, precum şi în scopul eliberării adeverinţelor şi
certificatelor medicale, fişelor medicale, avizelor medicale, prescripţiilor medicale, biletelor de ieşire
şi scrisorilor medicale. Totodată, colectarea şi prelucrarea datelor se fac şi în scopul evidenţei
resurselor umane proprii/colaboratori şi al asigurării pazei sediului şi a bunurilor operatorului.
ARIA CLINIC SRL colectează şi informaţii care nu au caracter obligatoriu (de exemplu:
adresa de e-mail, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu persoanele vizate,
pentru anunţarea modificărilor ce pot apărea în programările la cabinetele medicale, utilizând
comunicarea prin sistemul poştei electronice.
6. SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Operatorul ARIA CLINIC SRL îndeplineşte cerinţele minime de securitate prevăzute de
art.32 din GDPR.
Pentru a proteja datele cu caracter personal de distrugerea accidentală sau ilegală, de
pierderea sau alterarea acestora şi de accesul unor persoane neautorizate, ARIA CLINIC SRL
utilizează metode și tehnologii de securitate pentru a proteja datele cu caracter personal colectate
conform prevederilor legale în vigoare.
6.1. Identificare şi autentificare utilizatori
Conducerea societăţii va desemna din rândul personalului ARIA CLINIC SRL
persoana/persoanele având calitatea de utilizatori autorizaţi pentru operaţiunile de prelucrare de date
cu caracter personal.
Accesul la computerele la care vor fi prelucrate datele cu caracter personal este restricţionat
cu cont de utilizator şi parolă, fiecare utilizator având propriul său cont de utilizator, iar accesul unui
utilizator la cont va fi automat refuzat de sistemul informatic după 3 introduceri greşite ale parolei.
De asemenea, în mod automat sistemul informatic va solicita schimbarea periodică a parolei.
Schimbarea parolelor se face numai de către utilizator/utilizatori. La introducerea parolelor acestea
nu sunt afişate clar pe monitor. Conturile de utilizator nefolosite o perioadă mai lungă de două luni
vor fi dezactivate şi distruse de persoana desemnată din cadrul operatorului.
6.2. Colectarea datelor
Colectarea datelor cu caracter personal se face de către persoana vizată/reprezentantul legal
prin completarea formularului de acord informat privind prelucrarea datelor cu caracter personal sau
prin utilizatorii operatorului care vor colecta şi introduce datele cu caracter personal ale persoanei
vizate din format fizic (din cartea de identitate, certificat de naştere, paşaport, etc.) într-un sistem
informatic/aplicaţie informatică sau pe formulare specifice (fişă medicală, foaie de observaţie, etc.).
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Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatorii
operatorului. Operatorul a luat măsuri pentru ca sistemul informatic să înregistreze utilizatorul care a
făcut modificarea, data şi ora modificării.
Utilizatorilor operatorului li s-a adus la cunoştinţă faptul că datele cu caracter personal care
sunt prelucrate sunt confidenţiale, precum şi riscurile pe care le comportă prelucrarea acestor date.
6.3. Alte măsuri de siguranţă
Computerele şi alte terminale de acces sunt instalate în încăperi încuiate, situate în zone cu
acces restricţionat. Datele cu caracter personal colectate pe suport de hârtie (registre de consultaţii
medicale, foi de observaţie clinică, fişe şi certificate medicale, bilete de trimitere, etc.) vor fi păstrate
în fişete situate în încăperi încuiate iar după arhivare se vor păstra în condiţii de siguranţă în
încăperea special destinată arhivei operatorului.
Pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal (în special împotriva
viruşilor informatici) ARIA CLINIC SRL va lua următoarele măsuri:
a) interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse
externe sau dubioase;
b) informarea utilizatorilor în privinţa pericolului privind viruşii informatici;
c) implementarea unor sisteme automate de devirusare şi de securitate a sistemelor
informatice;
d) scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza de catre utilizatori
numai în scopul pentru care au fost colectate;
e) utilizatorii sunt obligaţi să îşi închidă sesiunea de lucru şi computerul atunci când părăsesc
locul de muncă.
Datele cu caracter personal prelucrate şi utilizate de către ARIA CLINIC SRL se vor stoca pe
suport electronic sau arhiva pe suport de hartie, pentru perioada necesară pentru realizarea scopurilor
în care au fost colectate. La încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal,
respectiv la încetarea prestării serviciilor medicale şi a celorlalte servicii acordate persoanelor vizate,
datele cu caracter personal colectate şi prelucrate se distrug, cu excepţia certificatelor, fişelor şi
prescripţiilor medicale, a foilor de observaţie şi a registrelor prevăzute de lege, care se arhivează pe
durata prevăzută de actele normative. Imaginile înregistrate de către camerele de supraveghere vor fi
şterse după maxim 30 de zile de la înregistrare.
ARIA CLINIC SRL va desemna o persoană din rândul angajaţilor proprii, cu cunoştinţe în
materie, care va asigura respectarea prevederilor GDPR şi ale prezentei politici în toate activităţile
de prelucrare a datelor cu caracter personal. Responsabilul cu protecţia datelor are sarcinile
prevăzute de art.39 din GDPR.
În situaţia în care pentru prestarea unor servicii medicale este necesară colaborarea ARIA
CLINIC SRL cu alţi operatori (laboratoare de analize medicale, cabinete psihologice, etc.) se vor
încheia convenţii de prelucrare a datelor cu caracter personal cu aceştia pentru a stabili
responsabilităţile fiecărui operator privind respectarea GDPR.
6.4. Notificarea autorității de supraveghere în cazul încălcării securității datelor cu
caracter personal
În conformitate cu art.33 din GDPR, în cazul în care are loc o încălcare a securității datelor
cu caracter personal, ARIA CLINIC SRL notifică acest lucru autorității de supraveghere, fără
întârzieri nejustificate și, dacă este posibil, în termen de cel mult 72 de ore de la data la care a luat
cunoștință de aceasta, cu excepția cazului în care este susceptibilă să genereze un risc pentru
drepturile și libertățile persoanelor fizice. Dacă notificarea nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta
trebuie însoțită de o explicație motivată.
Notificarea va cuprinde cel puțin: descrierea caracterului încălcării securității datelor cu
caracter personal, inclusiv, dacă este posibil, categoriile și numărul aproximativ al persoanelor vizate
în cauză, precum și categoriile și numărul aproximativ al înregistrărilor de date cu caracter personal
în cauză; comunicarea numelui și datelor de contact ale responsabilului cu protecția datelor;
descrierea consecințelor probabile ale încălcării securității datelor cu caracter personal; descrierea
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măsurilor luate sau propuse spre a fi luate de ARIA CLINIC SRL pentru a remedia problema
încălcării securității datelor cu caracter personal, inclusiv măsurile pentru atenuarea eventualelor sale
efecte negative. În măsura în care nu este posibil să se furnizeze informațiile în același timp, acestea
pot fi furnizate în mai multe etape, fără întârzieri nejustificate.
ARIA CLINIC SRL va păstra documente referitoare la toate cazurile de încălcare a
securității datelor cu caracter personal, care cuprind o descriere a situației de fapt în care a avut loc
încălcarea securității datelor cu caracter personal, a efectelor acesteia și a măsurilor de remediere
întreprinse.
6.5. Informarea persoanei vizate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter
personal
În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să
genereze un risc ridicat pentru drepturile și libertățile persoanelor fizice, ARIA CLINIC SRL
informează persoana vizată fără întârzieri nejustificate cu privire la această încălcare. În informarea
transmisă persoanei vizate se include o descriere într-un limbaj clar și simplu a caracterului încălcării
securității datelor cu caracter personal, precum și cel puțin informațiile și măsurile menționate la
pct.6.4.
Informarea persoanei vizate nu este necesară în cazul în care oricare dintre următoarele
condiții este îndeplinită:
a) ARIA CLINIC SRL a implementat măsuri de protecție tehnice și organizatorice adecvate,
iar aceste măsuri au fost aplicate în cazul datelor cu caracter personal afectate de încălcarea
securității datelor cu caracter personal, în special măsuri prin care se asigură că datele cu caracter
personal devin neinteligibile oricărei persoane care nu este autorizată să le acceseze, cum ar fi
criptarea;
b) ARIA CLINIC SRL a luat măsuri ulterioare prin care se asigură că riscul ridicat pentru
drepturile și libertățile persoanelor vizate nu mai este susceptibil să se materializeze;
c) informarea ar necesita un efort disproporționat. În această situație, se efectuează în loc o
informare publică sau se ia o măsură similară prin care persoanele vizate sunt informate într-un mod
la fel de eficace.
7. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
În conformitate cu dispoziţiile art.13 – 22, art.77 şi art.79 din GDPR, persoanele înregistrate
la ARIA CLINIC SRL, în calitate de persoane vizate, au următoarele drepturi:
7.1. Dreptul la informare – dreptul persoanei vizate de a obţine de la ARIA CLINIC SRL
informaţiile prevăzute de art.13 din GDPR, cu ocazia colectării de la aceasta a datelor cu caracter
personal. Cu această ocazie persoana vizată primeşte în format fizic pe hârtie Nota de
informare/Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, care conţine informaţiile prevăzute
de regulament.
7.2. Dreptul de acces - persoana vizată are dreptul de a obține din partea ARIA CLINIC SRL o
confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ,
acces la datele respective și la informațiile prevăzute la art.15 din GDPR, informaţii cuprinse în Nota
de informare/Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal.
7.3. Dreptul la rectificare – persoana vizată are dreptul de a obține de la ARIA CLINIC SRL, fără
întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc precum şi
dreptul dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv
prin furnizarea unei declarații suplimentare, conform art.16 din GDPR.
7.4. Dreptul la ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) – conform art.17 din GDPR, persoana
vizată are dreptul de a obține din partea ARIA CLINIC SRL ștergerea datelor cu caracter personal
care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar aceasta are obligația de a șterge datele cu caracter
personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care datele cu caracter personal nu mai sunt necesare
pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate sau persoana vizată își
retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru
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prelucrare ori persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în
ceea ce privește prelucrarea sau datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal.
7.5. Dreptul la restricţionarea prelucrării – persoana vizată are dreptul, în conformitate cu art.18
din GDPR, de a obține din partea ARIA CLINIC SRL restricționarea prelucrării dacă persoana
vizată contestă exactitatea datelor sau dacă prelucrarea este ilegală ori operatorul nu mai are nevoie
de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau persoana vizată s-a opus prelucrării
pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează
asupra celor ale persoanei vizate.
7.6. Dreptul la portabilitatea datelor - persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter
personal care o privesc și pe care le-a furnizat ARIA CLINIC SRL într-un format structurat, utilizat
în mod curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator,
fără obstacole din partea ARIA CLINIC SRL.
7.7. Dreptul la opoziţie - persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația
particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării de
profiluri.
7.8. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere - persoana vizată are dreptul
de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în cazul în care consideră că prelucrarea
datelor cu caracter personal care o vizează încalcă prevederile GDPR.
7.9. Dreptul la o cale de atac judiciară - persoana vizată are dreptul de a exercita o cale de atac
judiciară eficientă în cazul în care consideră că drepturile de care beneficiază în temeiul GDPR au
fost încălcate ca urmare a prelucrării datelor sale cu caracter personal fără a se respecta GDPR.
8. TRANSFERUL ÎN STRĂINATATE A DATELOR
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prelucrate de ARIA CLINIC SRL nu vor fi
transferate în alte state.
9. DISPOZIŢII FINALE
Pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de GDPR persoanele vizate se pot
adresa operatorului ARIA CLINIC SRL, printr-o sesizare scrisă depusă la secretariatul societăţii. În
situaţia în care solicitarea nu este soluţionată persoanele vizate se pot adresa Autorităţii Naţionale de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau/şi instanţelor de judecată competente.
Pentru mai multe detalii și informaţii orice persoană interesată se poate adresa Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având următoarele date
de contact: Bd Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poştal 010336, Bucureşti, România,Tel:
+40.318.059.211;
+40.318.059.212;
Fax.
+40.318.059.602.
Adresa
web:
http://www.dataprotection.ro/
Prezenta Politică de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, revizuită, intră în
vigoare la data de 25.05.2018.
ARIA CLINIC S.R.L.
Administrator
Dr.Maria Ciolan
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