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Politica de Confidentialitate a 

ASOCIATIEI DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA 

 

INFORMAȚII GENERALE 

Această Politică de confidențialitate și protecție a datelor cu caracter personal („Politica”) descrie 
modalitățile în care noi, ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA procesăm 
informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt colectate prin 
intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră. 

Organizația noastră are sediul în București, Bd. Constantin Brancoveanu, nr.20 și este înființată prin 
Hotararea NR.90/PJ/ 05.08.2004 pronuntata de Judecatoria Grefa Judecătoriei Sector 5, Bucureşti, 
cont IBAN: Ron: RO 18 BRDE445SV73576234450 – deschis la BRD – Groupe Société Générale, 
Bd.Ion Mihalache, nr.45, Sector 1, Bucuresti. 

Politica de confidențialitate descrie tipurile de date personale pe care le colectăm, modul în care 
utilizăm informațiile, cui îi sunt transmise datele, precum și drepturile și opțiunile pe care le au 
persoanele fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. 

De asemenea, prin prezenta politică descriem măsurile pe care le luăm pentru a asigura securitatea 
informațiilor și cum ne puteți contacta în legătură cu punerea în practică a protecției datelor și pentru 
a vă exercita drepturile. 

În general, intenția noastră este de a colecta datele cu caracter personal care sunt furnizate în mod 
voluntar de către vizitatorii/utilizatorii website-ului nostru și care sunt necesare pentru a se putea 
efectua inscrierea in programele desfasurate de ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU 
SANATATE PUBLICA (FORMULAR INSCRIERE VOLUNTARIAT) 

Vă rugăm să citiți cu atenție această Politică pentru a afla mai multe informații despre modul în care 
procesăm informațiile aduse la cunoștința noastră, incluzând datele cu caracter personal care sunt 
colectate prin intermediul acestui website atunci când acesta este utilizat de dumneavoastră. 

Politica noastră de confidențialitate și protecția datelor cu caracter personal se aplică oricărui vizitator 
sau membru al website-ului ASOCIATIEI DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA.  

ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA se angajează să respecte 
prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 
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prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date prin luarea unor 
măsuri tehnice și organizatorice adecvate, destinate să pună în aplicare în mod eficient principiile de 
protecție a datelor.  

 SCOPURILE PRELUCRĂRII 

 INSCRIEREA IN PROGRAMELE  DE VOLUNTARIAT DESF. DE ASOCIATIE. 

TEMEIURILE PRELUCRĂRII 

Temeiul legal al prelucrarii datelor cu caracter personal conform scopurilor mai sus indicate este:  

 Prelucrarea datelor dumneavoastră este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care 
servește unui interes public.  

Activitatea ASOCIATIEI DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA are caracter umanitar 
și se desfășoară în temeiul: 

- Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații; 

- Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România; 

DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA prelucrează datele cu caracter 
personal doar pe perioada necesară pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare mai sus menționate.  

TRANSMITEREA/DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU SANATATE 
PUBLICA poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal DOAR la solicitarea organelor 
fiscale sau alte autorități competente de control.  

Datele cu caracter personal nu vor fi transferate în state din afara Uniunii Europene.  

 DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ  

 Dreptul de a solicita accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a 
obține, de la ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA, la cerere și în 
mod gratuit, confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu 
sunt prelucrate de către ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA și 
dreptul de a fi informat cu privire la respectiva prelucrare; 
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 Dreptul de a rectifica datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de 
la ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA rectificarea datelor 
dumneavoastră cu caracter personal incorecte/incomplete; 

 Dreptul de a șterge datele dumneavoastră cu caracter personal: dreptul de a obține de la 
ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA ștergerea datelor 
dumneavoastă cu caracter personal. Acest drept nu va putea fi exercitat în măsura în care 
ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA are obligația conform legii 
să păstreze și să proceseze anumite date cu caracter personal. Datele pot fi șterse în 
următoarele situații:  

o acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate; 

o în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru 
prelucrare; 

o în cazul în care vă opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; 
o în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
o în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei 

obligații legale; 
o datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale 

societății informaționale conform dreptului Uniunii sau dreptului intern sub incidența 
căruia se află operatorul.  

 Dreptul de a restricționa prelucrarea: dreptul de a obține de la ASOCIATIA DE 
MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA restricția de prelucrare, în următoarele cazuri: 

1. (i) acuratețea datelor cu caracter personal este contestată de dumneavoastră; 
2. (ii) procesarea este nelegală și prin urmare, vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, 

solicitând în schimb restricționarea prelucrării; 
3. (iii) ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA nu mai are nevoie de 

datele dumneavoastră cu caracter personal, dar dumneavoastră solicitați aceste date pentru 
stabilirea, exercitarea și apărarea unor pretenții legale. 

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare ca datele 
dumneavoastră cu caracter personal să fie prelucrate în scop de reclamă și publicitate sau să fie 
dezvăluite unor terți într-un asemenea scop. 

 Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter personal 
printr-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format ușor de citit, precum 
și dreptul ca aceste date să fie transmise de către ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU 
SANATATE PUBLICA către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite 
condițiile prevăzute de lege; 
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 Dreptul la opoziție, reprezintă dreptul ca în orice moment, din motive legate de situația 
dumneavoastră particulară, să vă opuneți prelucrării datelor în temeiul interesului legitim, cu 
excepția cazului în care ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA are 
motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, 
drepturilor și libertăților persoanelor vizate sau atunci când scopul prelucrării este constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;  

 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, reprezintă dreptul de a nu fi 
subiectul unei decizii luate exclusiv pe baza unor activități de prelucrare automate, inclusiv 
crearea de profiluri, care produce efecte juridice sau vă afectează în mod similar într-o măsură 
semnificativă; 

 Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere sau instanțelor competente, 
atunci când considerați că datele cu caracter personal sunt prelucrate în mod nelegal de către 
ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA  

Drepturile mai sus menționate sunt expres prevăzute în Regulamentul 679/2016 pentru 
protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date. 

 CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL 

ASOCIATIA DE MEDICINA PENTRU SANATATE PUBLICA pune în aplicare măsuri de 
siguranță administrative, tehnice, organizatorice și fizice pentru a proteja datele dumneavoastră cu 
caracter personal împotriva distrugerii accidentale, ilegale sau neautorizate, pierderii, alterării, 
accesării, comunicării sau utilizării în alte scopuri. 

 ACTUALIZAREA POLITICII NOASTRE 

Continutul acestei Politici poate fi actualizat periodic, prin republicarea versiunii revizuite în pagina 
pe care o vizualizați la acest moment. În cazul unor modificări semnificative vă vom informa despre 
acestea prin note de informare ușor vizibile postate pe website-ul nostru, indicând la începutul 
documentului când a fost făcută cea mai recentă actualizare. Versiunea revizuită intră în vigoare la 
data publicării pe website. Responsabilitatea de a verifica conținutul acestei pagini pentru a fi la 
curent cu cea mai recentă versiune a acestui document vă revine în totalitate. 

 CUM NE PUTEȚI CONTACTA 

Dacă aveți întrebări sau comentarii despre prezenta Politică de confidențialitate privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal, dacă doriți să vă exercitați drepturile sau să actualizăm datele cu caracter 
personal pe care le deținem despre dumneavoastră, vă rugăm să ne scrieți la următoarea adresa de e-
mail: amspcharity@gmail.com  


