
 

 

 

   

 

NOTĂ DE INFORMARE  

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

DE CĂTRE ASOCIATIA CLUBUL REGAL AL MEDICILOR 

 

1. DESPRE ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE 

Asociatia Clubul Regal al Medicilor este o persoană juridică română, înfiinţată în conformitate 

cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 26/2000, cu sediul în Municipiul Bucureşti, Str. Ion 

Ionescu de la Brad nr. 5B, Sector 1, înscrisă în registrul special al asociaţiilor şi fundaţiilor de la 

Judecătoria Sector 1 cu nr. 87/03.05.2013, Cod de Înregistrare Fiscală 31693519 si denumita in 

cele ce urmeaza „Clubul Regal al Medicilor”. 

În această notă de informare vă explicăm modul în care are loc prelucrarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal de către Clubul Regal al Medicilor și în care ne asigurăm că 

datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate responsabil și în conformitate cu 

legislația privind protecția datelor cu caracter personal care este aplicabilă. 

Pentru scopurile acestei note de informare, Clubul Regal al Medicilor este operator de date cu 

caracter personal. Puteți găsi mai jos informații cu privire la identitatea și datele noastre de 

contact.  

Noi, cei de la Clubul Regal al Medicilor și partenerii noștri luăm foarte în serios respectul față 

de datele dumneavoastră. Conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter 

personal și bunele practici în domeniu, precum și asigurarea unui climat de transparență, 

siguranță și încredere pentru pacienții noștri este o prioritate pentru noi, pentru care angajații, 

colaboratorii, partenerii și conducerea noastră își declară în mod ferm susținerea.  

Această notă conţine informaţii importante. Aşadar, vă încurajăm să acordaţi timpul necesar 

pentru a o citi în întregime şi cu atenţie şi să vă asiguraţi că o înţelegeţi pe deplin. Pentru a 

facilita parcurgerea documentului, am inclus la sfârșitul acestei note un glosar care explică 

principalele noțiuni folosite (e.g. “date cu caracter personal”, “prelucrare”, etc.). Nu ezitaţi să ne 

comunicaţi orice nelămuriri aţi avea. Dorim să fie clar pentru dumneavoastră cum folosim datele 

dumneavoastră şi modul în care le protejăm. 

Conţinutul acestei note de informare este pur informativ şi nu afectează drepturile pe care vi le 

oferă legislaţia. Vom face tot posibilul pentru a vă facilita exercitarea acestora. 

2. CINE SUNTEM NOI 

Clubul Regal al Medicilor, creat ca un cadru stimulativ și recompensatoriu, își propune să 

reunească elitele medicale pentru a contribui la susținerea dezvoltării şi profesionalismului 

serviciilor de sănătate din România. Acesta facilitează interacțiunea între medici la nivel 

interdisciplinar, contribuind astfel la dezvoltarea și consolidarea unor echipe medicale de 

excepție. 

 

Misiunea principală a Clubului Regal este de a sprijini si recompensa evoluția membrilor săi 

într-un mediu dedicat pasiunii pentru medicină. De asemenea, Clubul Regal al Medicilor si 

partenerii sai pot organiza diferite campanii  de informare a populatiei cu privire la aspectele de 

sanatate de interes general, iar dupa caz, pot oferi sprijin persoanelor cu nevoi speciale. 



 

 

 

   

 

Dacă aveţi orice comentarii, sugestii, întrebări sau preocupări cu privire la orice informaţii din 

această notă sau cu privire la orice alte aspecte referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră 

pe care o realizăm, vă rugăm să nu ezitaţi să contactaţi oricând. În funcție de preferințele 

dumneavoastră, ne puteți contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos.  

Întreaga noastră echipă va depune toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura că vă 

răspundem cât mai rapid şi complet. 

Datele noastre de contact 

Denumire completă: Asociatia Clubul Regal al Medicilor 

Adresă sediu social: Bucuresti, Bd. Ion Ionescu de la Brad nr. 5B, sector 1 

Adresă corespondență: Clădirea Charles de Gaulle Plaza, Piata Charles De Gaulle, nr. 15, Etaj 4, 

Sector 1, Bucuresti 

Adresă de email: office@clubulregal.ro 

3. CE DATE ALE DUMNEAVOASTRĂ PRELUCRĂM 

Datele cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le vom prelucra sunt datele 

obținute direct de la dumneavoastră și includ următoarele categorii de date: 

Detalii personale, cum ar fi: nume; prenume; data naşterii/ vârsta; cetăţenie; cod numeric 

personal (CNP); restul informațiilor din actul dumneavoastră de identitate (inclusiv serie si 

numar, data emiterii, data expirării actului, locul naşterii). 

Detalii de contact, cum ar fi: adresă de domiciliu/ corespondenta; număr de telefon 

mobil/fix; adresă de email. 

Detalii de plată, cum ar fi: adresă de facturare; numărul contului bancar sau al cardului 

bancar/ cod IBAN; numele şi prenumele titularului contului bancar sau al cardului bancar 

(poate fi altul decât dumneavoastră daca altcineva a efectuat plata unei facturi în numele și 

pentru dumneavoastră); data de la care cardul bancar este valabil; data expirării cardului 

bancar. 

Detalii profesionale, cum ar fi: instituţia absolvită, promoţia, specialitatea, grad universitar,  

Opinii şi viziuni (pot include date sensibile), cum ar fi: orice opinii şi viziuni pe care ni le 

transmiteţi sau orice opinii şi viziuni pe care le postaţi public despre noi pe reţelele de 

socializare (social media) sau pe care le faceţi cunoscute pe alte canale publice. 

Date referitoare la achiziții și interacțiunea cu noi, cum ar fi: evidențe ale interacţiunilor 

dumneavoastră cu noi; detalii referitoare la istoricul evenimentelor organizate de noi. 

Date medicale (date cu caracter personal sensibile), cum ar fi: boli anterioare, tratamentul 

urmat, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dumneavoastra; alte informaţii pe 

care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relațiile 

dumneavoastră de rudenie. 
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4. SURSA DIN CARE PRIMIM DATELE DUMNEAVOASTRĂ 

Cele mai multe informații le avem de la dumneavoastră atunci când transmiteți cererea de 

înscriere în Clubul Regal al Medicilor și solicitați eliberarea certificatului de membru, sau când 

vă înscrieți la unul dintre evenimentele organizate de noi. 

Pentru această desfășuram în mod continuu o campanie de actualizare a datelor dumneavoastră. 

5. TEMEIURILE PE BAZA CĂRORA PRELUCRĂM DATELE 

DUMNEAVOASTRĂ 

Temeiurile pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal  

Având în vedere misiunea principală a Clubului Regal al Medicilor, și anume cea de a sprijini 

direct și indirect membrii săi și medicii asociați în activităților lor profesionale, prelucrăm datele 

dumneavoastră cu caracter personal, pentru a putea valida înregistrarea dumneavoastră ca 

membru al asociației sau, după caz, în calitate de participant la evenimentele organizate de 

Clubul Regal al Medicilor.  

În ceea ce priveşte comunicările noastre privind viitoare evenimente sau congrese organizate de 

Clubul Regal al Medicilor, prelucrăm datele dumneavoastră de contact comunicate de 

dumneavoastra in acest scop specific. 

Putem prelucra datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de arhivare, a 

obligaţiilor de a comunica unor autorităţi publice, la cerere, anumite informaţii sau a altor 

obligaţii legale. 

6. SCOPURILE PENTRU CARE PRELUCRĂM DATE CU CARACTER 

PERSONAL REFERITOARE LA DUMNEAVOASTRĂ  

Scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră sunt 

următoarele: 

Asigurarea accesului la o varietate de modalitati de dezvoltare si recunoastere a 

medicilor, programe speciale si studii de perfectionare: Clubul Regal al Medicilor oferă 

acces medicilor la sfaturi informale, urmărind formarea de specialiști în diferite specialități 

chirurgicale și/sau medicale; acordarea unor burse, călătorii de studii sau perfecționare a 

medicilor;  promovarea și sprijinirea inițiativelor și programelor privind creșterea calității 

actului medical, precum și al nivelului de cunoaștere în domeniul medical, de orice natură;  

Participarea la evenimentele organizate de noi:  Participarea la evenimentele organizate de 

noi nu este condiționată de calitatea de membru al Clubului. Înregistrarea și validarea 

participanților la sesiunile științifice organizate se va face conform criteriilor specifice 

fiecărui eveniment. 

Sponsorizari: Clubul Regal al Medicilor prelucrează date cu caracter personal, inclusiv date 

speciale privind starea de sănătate a beneficiarilor sponsorizărilor efectuate, în sensul stocării 

acestor date și al transmiterii lor către persoanele fizice sau juridice care au competența în 

soluționarea problemelor beneficiarilor. 

Comunicări privind viitoare congrese sau alte evenimente organizate: Comunicarea cu 

dumneavoastră prin orice mijloace (de exemplu, email, telefon mobil sau fix, mesaje 

telefonice (SMS-uri), poştă, mesaje transmise pe platformele de socializare sau în persoană) 



 

 

 

   

 

noutăți privind eventuale oportunități de dezvoltare profesionala sau alte informaţii care v-ar 

putea interesa. 

Îndeplinirea obligațiilor noastre legale. Îndeplinirea obligaţiilor noastre legale face referire 

la arhivare, sănătate, securitate, ţinerea evidenţelor și a altor obligații pe care legislația ni le 

impune. 

Gestiunea financiară. Primirea plăţilor de la dumneavoastră inclusiv inregistrarea platilor 

efectuata de alta persoana in numele dumneavoastra; restituirea unor sume de bani către 

dumneavoastră; transmiterea de notificări; trimiterea în instanţă; elaborarea de rapoarte 

financiare/ operaţionale, a rapoartelor de activitate şi emiterea situaţiilor financiare/ cu privire 

la contracte. 

Soluţionarea disputelor. Formularea de cereri şi de apărări înaintea autorităţilor publice şi a 

altor entităţi care soluţionează dispute. 

Sondaje: Realizarea de sondaje şi adresarea de întrebări către dumneavoastră cu scopul de a 

obţine opinia dumneavoastră cu privire la evenimentele organizate de noi, identificarea 

potenţialelor probleme cu privire la acestea în vedere îmbunătățirii lor. 

 

7. CUI VOM DIVULGA DATELE DUMNEAVOASTRĂ 

Ca regulă, nu divulgăm datele dumneavoastră către alte companii, organizaţii sau persoane din 

orice ţară (inclusiv România). 

În anumite situații, este însă posibil să divulgăm dumneavoastră către alte persoane fizice sau 

juridice. 

Din păcate nu este posibil să vă oferim la acest moment informații precise cu privire la 

identitatea exactă a tuturor destinatarilor posibili ai datelor dumneavoastră, deoarece nu i-am 

stabilit în prealabil pentru fiecare membru sau participant în parte. Încercăm însă să fim cât de 

transparenți și specifici cu putință, iar în continuare vom prezenta categoriile de astfel de 

destinatari: 

Autorități publice din orice domeniu, din România sau din străinătate (în special autorități 

publice în domeniul sănătății din România: Colegiul Medicilor din Romania, Ministerul 

Sănătății și altele) – la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația 

aplicabilă. 

Contabili, auditori, avocați și alți consultanți profesionali externi ai noștri – aceștia vor fi 

obligați printr-o lege sau prin contractul încheiat cu noi sau cu altă companie din grupul 

nostru să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră. 

Persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru Clubul Regal 

al Medicilor în diverse domenii (de exemplu, servicii de plată, servicii de arhivare sau 

distrugere de documente etc.) de oriunde din lume, pe care îi vom obliga însă să respecte 

cerințele legislației care vă protejează drepturile – aceștia prestează anumite servicii pentru 

noi. 

Orice persoană, agenție sau instanță relevantă din România sau din alt stat – în măsura 

necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept al nostru în instanță. 



 

 

 

   

 

Partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale. 

Furnizori de servicii medicale; fiecare dintre aceştia sunt obligaţi prin lege sau prin 

contractul încheiat cu noi să păstreze confidenţialitatea datelor dumneavoastră . 

Atunci când folosim o persoană fizică sau juridică drept persoană împuternicită pentru 

prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, ne vom asigura că aceasta a încheiat un 

act scris cu noi prin care își asumă, printre alte obligații pe care legislația protecției datelor cu 

caracter personal le prevede, obligațiile de a (i) prelucra datele cu caracter personal numai 

potrivit instrucțiunilor noastre scrise pe care i le-am furnizat în prealabil și de a (ii) implementa 

efectiv măsuri pentru protejarea confidențialității și asigurarea securității datelor cu caracter 

personal. Ne vom asigura, de asemenea, că actul scris dintre noi și persoana împuternicită 

prevede pentru aceasta cel puțin toate celelalte obligații pe care le prevede legislația aplicabilă 

cu privire la protecția datelor cu caracter personal. 

8. CUI ȘI ÎN CE CONDIȚII VOM TRANSFERA DATELE DUMNEAVOASTRĂ 

CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter 

personal sau o parte dintre aceastea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe 

sau către organizaţii internaţionale. 

Dacă va fi necesar să transferăm datele dumneavoastră către vreuna dintre destinațiile de mai 

sus, vă vom transmite în prealabil o nouă notă de informare cu privire la aceasta. 

9. CÂT TIMP VOM STOCA DATELE DUMNEAVOASTRĂ 

Vom stoca datele dumneavoastră atat timp cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor din 

prezenta nota de informare. Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic), 

folosim serverele proprii sau ale altor companii specializate in arhivarea electronica. 

10. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRĂ 

Lucrăm din greu pentru a proteja membrii nostri, persoane ale căror date le prelucrăm şi pe noi 

înşine, de accesul neautorizat şi de modificarea, divulgarea sau distrugerea neautorizata ale 

datelor pe care le prelucrăm. 

În special, am implementat următoarele măsuri tehnice și organizatorice de asigurare a 

securității datelor cu caracter personal: 

Politici dedicate. Adoptăm și ne revizuim practicile și politicile de prelucrare a datelor 

membrilor noștri și ale altor persoane, inclusiv măsurile fizice și electronice de securitate, 

pentru a ne proteja sistemele de acces neautorizat și alte posibile amenințări la securitatea 

acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm propriile politici de protecţie a datelor cu 

caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor. 

Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care 

le prelucrăm sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate și relevante pentru scopurile 

declarate în această notă. 

Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictețe accesul la datele cu caracter 



 

 

 

   

 

personal pe care le prelucrăm: angajații, colaboratorii și alte persoane, care au nevoie să le 

acceseze pentru a le putea prelucra pentru noi. Toate aceste companii și persoane fizice sunt 

supuse unor obligații stricte de confidențialitate și nu vom ezita să îi tragem la răspundere și 

să încetăm colaborarea cu ei în cazul în care nu tratează protecția datelor dumneavoastră și 

ale altor persoane cu maximă seriozitate. 

Măsuri tehnice specifice. Utilizăm tehnologii care să asigure membrii noștri și alte persoane 

că securitatea datelor lor este protejată.  

Back-up-uri şi audituri de securitate. Lucrăm din greu pentru a proteja sistemele noastre 

de acces sau modificarea neautorizată sau accidentală ale datelor dumneavoastră și de alte 

posibile amenințări la adresa securității acestora.Toate echipamentele tehnice pe care le 

folosim pentru prelucrarea datelor dumneavoastră sunt securizate și actualizate pentru a 

proteja datele. De asemenea, desfăşurăm, la intervale de timp regulate, audituri de securitate 

asupra sistemelor informatice pe care le folosim pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal ale clienţilor noştri şi ale altor persoane. 

Asigurarea exactității datelor dumneavoastră. Este posibil ca din când în când să vă 

rugăm să confirmaţi exactitatea si/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la 

dumneavoastră pe care le prelucrăm. 

Instruirea personalului. Ne instruim și testăm constant angajații și colaboratorii cu privire 

la legislația și cele mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal. 

Anonimizarea datelor. Acolo unde este posibil și adecvat activității noastre, anonimizăm / 

pseusoanonimizam datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai 

putem identifica persoanele la care acestea se referă. 

Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează 

pentru noi (persoane împuternicite) sau împreună cu noi (alţi operatori – operatori asociaţi) 

clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această protecţie merge cel 

puţin până la minimul impus de legislaţie. 

Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, Clubul 

Regal al Medicilor nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de 

penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o astfel de 

încălcare va surveni, vom urma procedurile legale pentru limitarea efectelor și informarea 

persoanelor vizate. 

11. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI CUM LE PUTEȚI 

EXERCITA 

Tratăm drepturile pe care le aveţi în legătură cu prelucrarea pe care o realizăm asupra datelor 

referitoare la dumneavoastră cu maximă seriozitate. Vom continua să luăm toate măsurile 

rezonabile pentru a ne asigura că acestea sunt respectate. 

 



 

 

 

   

 

Drepturile dumneavoastră 

Pe scurt, drepturile dumneavoastră sunt următoarele: 

Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care 

le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a 

obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date. 

Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor 

dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. 

Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”). Aveţi dreptul de a obţine de la noi 

ştergerea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. 

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul de a restricţiona prelucrarea 

datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. 

Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor dumneavoastră de 

către noi sau în numele nostru. 

Dreptul la portabilitatea datelor. Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator 

al datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm. 

Dreptul la retragerea consimţământului. În situaţiile în care prelucrăm datele 

dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage 

consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-aţi 

acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea 

prelucrării datelor dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere. 

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveţi dreptul de a 

depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal cu 

privire la prelucrarea datelor dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. 

Cum vă puteți exercita drepturile 

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi (inclusiv dreptul de a vă retrage 

consimțământul, atunci când vă prelucrăm datele pe baza acestuia) sau pentru a adresa orice 

întrebare despre oricare dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această notă de informare 

sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării datelor dumneavoastră de către noi, vă rugăm să 

folosiţi oricând doriţi detaliile de contact din secţiunea 2 de mai sus (Datele noastre de contact).  

Vom încerca să răspundem cât mai rapid şi complet tuturor întrebărilor şi preocupărilor 

dumneavoastră şi să facilităm exercitarea drepturilor dumneavoastră. 

12. CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAŢI DATELE 

Nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le-am 

menţionat în acest document. Cu toate acestea, dacă nu ne oferiți datele menționate în această 

notă de informare, nu va fi posibil pentru noi să vă putem asigura accesul la evenimentele pe 

care le solicitați. 

 



 

 

 

   

 

13. INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT 

Respectul nostru pentru datele dumneavoastră include faptul că le acordăm atenția umană 

necesară, prin intermediul personalului nostru. În condiţiile actuale, în calitate de membru al 

clubului sau participant la evenimentele organizate de noi, nu veți face obiectul unei decizii a 

noastre bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de 

profiluri) care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afecteze într-

un mod similar într-o măsură semnificativă. 

14. CÂND SE APLICĂ ACEASTĂ NOTĂ DE INFORMARE 

Această notă de informare se aplică în legătură cu activitatea desfasurata de Clubul Regal al 

Medicilor in vederea realizarii scopului pentru care a fost constituita. 

Această notă nu se aplică în legătură cu servicii sau produse oferite de alte companii sau 

persoane fizice, inclusiv cele prestate de partnerii Clubului Regal al Medicilor, postate pe 

website-urile noastre sau despre care vă informăm în alt mod.  

15. MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE 

Este posibil să modificăm această notă din când în când. În astfel de cazuri, vă vom informa în 

avans şi nu vom reduce drepturile pe care le aveți cu privire la datele dumneavoastră prin 

modificările pe care le-am putea aduce acestei note. 

Vom posta această notă de informare și pe website-ul nostru, la link-ul următor: 

www.clubulregal.ro. De asemenea, vom păstra toate versiunile anterioare ale acestei note într-o 

arhivă pe website-ul nostru, pentru ca dumneavoastră să le puteți consulta oricând. 

16. CE SEMNIFICĂ TERMENII PE CARE I-AM FOLOSIT ÎN ACEASTĂ NOTĂ 

Autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal: o autoritate 

publică independentă care, potrivit legii, are atribuţii referitoare la supravegherea respectării 

legislaţiei protecţiei datelor cu caracter personal. În România, această autoritatea de 

supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal este Autoritatea Naţională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). 

Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau 

identificabilă (denumită „persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate 

fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, de 

exemplu: nume,  număr de identificare, date de localizare, identificator online, unul/mai 

multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, 

culturale sau sociale a respectivei persoane.  

Date medicale (date cu caracter personal sensibile), cum ar fi: boli anterioare, tratamentul 

urmat, inclusiv date despre istoricul medical al familiei dumneavoastra; alte informaţii pe 

care ni le oferiţi cu privire la membrii de familie ai dumneavoastră şi la relaţiile 

dumneavoastră de rudenie. 

Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce 

mijloace) sunt prelucrate datele cu caracter personal. Potrivit legii, răspunderea pentru 

respectarea legislaţiei referitoare la datele cu caracter personal revine în primul rând 

operatorului. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți 

persoana vizată. 

http://www.clubulregal.ro/


 

 

 

   

 

Persoană împuternicită: orice persoană fizică sau juridică care prelucrează date cu caracter 

personal în numele operatorului, alta decât angajaţii operatorului. 

Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu 

caracter personal. În relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.  

Prelucrare a datelor cu caracter personal: orice operațiune/set de operațiuni 

efectuată/efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu 

caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor automatizate; de exemplu: 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 

respectivelor date cu caracter personal/seturi de date cu caracter personal. Acestea sunt doar 

exemple. Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, 

indiferent dacă prin mijloace automate sau manuale. 

Stat terț: un stat din afara Uniunii Europene și a Spațiului Economic European. 


