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Identitatea si datele de contact ale operatorului de date - Societatea Inter Health Systems SRL, cu sediul
social in Calea Bucurestilor nr. 87-91, Otopeni, 075100 si punct de lucru la adresa Str. Nicolae Caramfil nr. 75,
subsol, parter, etaj 1, etaj 4, sector 1, Bucuresti prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal (nume si
prenume, sexul, varsta, CNP, data nasterii, semnatura, nr. asigurarilor sociale/de sanatate, caracteristici
fizice/antropometrice (inaltime, greutate), telefon, adresa (domiciliu/resedinta), email, seria si numarul actului
de identitate, date privind starea de sanatate).
Ne puteti contacta in scris la adresa de mai sus, prin email la adresa gdpr@emeraldmed.ro sau prin telefon la
numerele 021 9814, 021 232 47 87.
Scopul prelucrarii datelor și temeiul juridic:
Datele dumneavoastra sunt prelucrate:
1) in scopul efectuarii serviciilor medicale pe care vi le-a recomandat medicul dumneavoastra in vederea
stabilirii unui diagnostic medical/furnizarii serviciilor medicale de specialitate /furnizarii unui tratament
medical. Prelucrarea este necesara pentru executarea serviciilor pe care le-ati solicitat, in conformitate legislatia
nationala in vigoare si cu art. 6 alin. (1) litera b), art. 9 alin. (2) lit. h) din RGPD1 precum si pentru indeplinirea
obligatiilor legale de arhivare, de raportare fiscala etc ce revin Inter Health Systems SRL in conformitate cu art.
6 alin. (1) litera c) din RGPD.
2) in scopuri de cercetare stiintifica - medicii angajati/colaboratori ai Inter Health Systems SRL pot utiliza
datele dumneavoastra (imagini ecografice sau IRM, rezultate analize și teste recoltate în centru) cu luarea
masurilor tehnice si organizatorice necesare pentru a se asigura respectarea principiului reducerii la minimum a
datelor. Măsurile includ anonimizarea care nu permite identificarea persoanelor vizate. Prelucrarea este
efectuata in scopuri de cercetare stiintifica, respectiv in vederea elaborarii unor lucrari, articole etc., in
conformitate cu dispozitiile art. 9 alin. (2) litera i) din RGPD[1] si ale art. 8 alin. (1) din Legea nr. 190/2018
precum si pentru indeplinirea obligatiilor legale de arhivare, de raportare fiscala etc. ce revin Inter Health
Systems SRL in conformitate cu art. 6 alin. (1) litera c) din RGPD.
Consecintele refuzului de furnizare a datelor - Furnizarea de catre dumneavoastra a datelor personale
reprezinta atat o obligatie contractuala cat si o obligatie legala. In cazul in care alegeti sa nu ne furnizati datele
personale solicitate nu vom putea efectua serviciile medicale solicitate.
Destinatarii datelor personale - Aceste date pot fi comunicate, dupa caz, autoritatilor publice centrale si locale
(Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, casele de asigurari de sanatate, Agentia Nationala de Administrare
fiscala, altor autoritati de control), organizatiilor profesionale, furnizorilor de servicii (ex: software).
Durata prelucrarii - Datele dumneavoasta personale vor fi pastrate numai pe perioada necesara prevazuta prin
legislatia nationala pentru a demonstra autoritatilor interesate, dupa caz, ca am efectuat serviciile pe care ni leati solicitat. Aceste date nu vor fi folosite de catre noi, Inter Health Systems SRL pentru a lua decizii automate
in ceea ce va priveste. Avand in vedere natura serviciilor prestate, la solicitarea medicului dvs. este posibil ca
personalul autorizat al Inter Health Systems SRL sa utilizeze datele dvs. medicale pentru a le analiza sau pentru
a evalua anumite aspecte privind sanatatea dvs.
Drepturile dumneavoastra - Va informam ca, in ceea ce priveste datele dvs personale, beneficiati de dreptul
de a le accesa (de a obtine o confirmare ca prelucram sau nu datele dvs precum si toate informatiile furnizate in
acest document, de a obtine o copie a datelor iar in cazul in care solicitarea dvs. se refera la alte copii va putem
solicita sa achitati costurile administrative), de a ne solicita corectarea sau stergerea acestora. De asemenea,
beneficiati de dreptul de a ne solicita restrictionarea prelucrarii (sa marcam anumite date in vederea limitarii
prelucrarii ulterioare), de a va opune prelucrarii din motive legate de situatia dvs. particulara. Totodata, aveti
dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP).

[1]

RGPD – Regulamentul General privind protecția datelor aplicabil începând cu 25 mai 2018.
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Prelucrarea in scop de marketing - Datele dvs. de contact (nume si prenume, adresa de domiciliu si de email,
numar de telefon) pot fi utilizate de catre Inter Health Systems SRL pentru va transmite oferte si informatii
despre activitatea societatii (marketing direct) in temeiul consimtamantului dvs., conform art. 6 alin (1) lit. a)
din RGPD.
Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dvs in scop de marketing si dreptul de a va retrage
consimtamantul acordat pentru a primi acest tip de comunicari in orice moment si gratuit. In cazul in care va
veti opune prelucrarii in scopul marketingului direct sau va veti retrage consimtamantul, nu vom mai folosi
numele si prenumele dvs., numarul de telefon, adresa dvs de domiciliu si de email în acest scop.
Retragerea consimtamantului nu are consecinte legale asupra prelucrarii efectuate de catre Inter Health Systems
SRL pe baza consimtamantului dvs inainte de retragerea acestuia.
In cazul in care alegeti sa nu ne acordati consimatamantul pentru folosirea numelui si prenumelui dvs., a adresei
de domiciliu si/sau de email nu vom transmite oferte si informatii despre activitatea societatii.
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