POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Site-ul MEDIPE.RO
§1. Dispoziții generale
1. Această politică de confidențialitate stabilește regulile pentru colectarea, procesarea și
protejarea datelor cu caracter personal în legătură cu utilizarea site-ului web medipe.ro
2. Prezentul document este în conformitate cu dispozițiile Regulamentului Parlamentului
European și Consiliul (UE) 2016/679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și abrogând
Directiva 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor), Legea din 10 mai 2018
privind protecția datelor cu caracter personal (Journal of Laws din 2018, articolul 1000 ), Actul
din 18 iulie 2002.privind furnizarea de servicii electronice (Journal of Laws of 2002 No. 144,
item 1204) și alte dispoziții generale aplicabile.
3. Administratorul declară că folosește măsuri tehnice și organizatorice pentru a proteja Datele cu
caracter personal prelucrate adecvate amenințărilor și categoriilor de date protejate și, în special,
protejează datele împotriva dezvăluirii către persoane neautorizate, eliminarea de către o
persoană neautorizată, prelucrarea cu încălcarea legii și modificarea, pierderea, prejudiciul sau
distrugere.
4. Administratorul se asigură că depune toate eforturile pentru a asigura securitatea și
confidențialitatea datelor cu caracter personal prelucrate și pentru a determina regulile de stocare
și accesare a informațiilor pe dispozitivele Utilizatorului de pe site-ul web
http://www.medipe.ro/ obținute prin intermediul cookie-urilor utilizate pentru furnizarea
serviciilor prin mijloace electronice. . Datele cu caracter personal sunt colectate, utilizate și
transmise numai în situațiile permise de lege sau dacă Utilizatorul a consimțit la colectarea
datelor..
5. Administratorul a numit pe Marek Plota ca responsabil pentru protecția datelor (în continuare
„DPO”) care poate fi contactat în toate problemele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter
personal, prin e-mail la următoarea adresă: iod@medipe.com
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§2. Definiții
Ori de câte ori Politica de confidențialitate se referă la:
Administrator - înseamnă un administrator în sensul prevederilor GDPR, adică Grupul Medipe.
Mai multe informații despre entitățile incluse în Grupul Medipe sunt disponibile la::
http://medipe.ro/wp-content/uploads/2019/08/INFORMA%C8%9AIE-CU-PRIVIRE-LACOASIGURA%C8%9AI.pdf
Date cu caracter personal - înseamnă date de bază ale utilizatorului, de ex. nume, prenume, email, telefon, adresă și alte date necesare pentru contactul direct, datorită căruia este posibil să se
determine identitatea directă sau indirectă;
Acord - este orice demonstrație voluntară, specifică cazului, conștientă și neechivocă a voinței la
care persoana vizată, sub forma unei declarații sau a unei acțiuni de confirmare explicită, presupune
că permite prelucrarea datelor cu caracter personal care îl privesc
Software - înseamnă că browsere web pe care Utilizatorul le poate utiliza pentru a utiliza Websiteul. Exemple de browsere web sunt: Opera, Chrome, Mozilla Firefox, Internet Explorer sau Safari
Software extern - înseamnă serviciul pentru pagina de apel oferit de Callpage Sp. z o.o. cu sediul
social la Varșovia (00-640 Varșovia, ul. Mokotowska 1), înregistrat de Curtea de District pentru
Capitala din la Varșovia, XII Departament comercial sub numărul KRS 0000572159, cu un capital
social de 19.900,00 PLN, NIP 7010503522, REGON 362313916 și serviciul LiveChat furnizat de
LiveChat Software S.A. cu sediul social în Wrocław (53-033 Wrocław, ul. Zwycięska 47),
înregistrată de Judecătoria districtului Wrocław-Fabryczna din Wrocław, VI Departament
comercial al Registrului Curții Naționale sub numărul KRS 0000290756, cu capital social de
515.000,00 PLN, cu NIP 8992447196, REGONUL 932803200.
Cookie-uri (înțelese ca date IT, în special fișiere text, care sunt stocate pe Dispozitivul Utilizatorului
și sunt destinate utilizării site-ului Web; aceste date includ numele site-ului web de origine, numărul

său de identificare și timpul de stocare pe dispozitivul final; cookie-urile permit recunoașterea
dispozitivului Utilizatorului și adaptarea setărilor site-ului web la preferințele sale individuale.
7) Profilare - înseamnă orice formă de prelucrare automatizată a datelor cu caracter personal care
implică utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumiți factori personali ai unei
persoane fizice, în special o analiză sau predicție a unor aspecte legate de munca prestată, situația
economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, credibilitatea, comportamentul , locația sau
schimbarea locației acestei persoane fizice. Exemple de astfel de profilări sunt, printre altele analiza
acestor date (de exemplu, bazată pe metode statistice) realizată pentru a afișa utilizatorului o
reclamă personalizată sau pentru a transfera oferte de muncă.
8) Prelucrarea datelor cu caracter personal - înseamnă orice operațiuni efectuate pe date cu caracter
personal, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, organizarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, descărcarea, vizualizarea, utilizarea, dezvăluirea prin trimiterea, distribuirea sau
partajarea altfel, potrivirea sau unirea, limitarea, ștergerea sau distrugerea, în special a celor care
sunt efectuate în sistemele informaționale.
9) Website - înseamnă un site web care operează la adresa http://medipe.ro/
10) Dispozitiv - înseamnă un dispozitiv electronic prin care utilizatorul are acces la site-ul Web.
11) Utilizator - înseamnă o persoană care utilizează site-ul Web și îl contactează pe Administrator
folosind Formularul de contact.
12) Formular de contact - înseamnă formularul electronic de contact disponibil la
http://medipe.ro/contact/
§3.
Prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai în următoarele scopuri:
a) pentru care Utilizatorul a dat acordul are loc în baza art. 6 alin/ 1 lit. a (în special pentru a
permite contactul între Utilizator și Administrator, trimiterea de informații comerciale și un
buletin informativ de către Administrator);
b) necesare executării contractului și legate de activitățile anterioare încheierii contractului are
loc în baza art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR (în special în scopul încheierii și executării unui
contract pentru furnizarea de servicii electronice, desfășurarea proceselor de recrutare de
către administrator);
c) executarea de către Administrator a obligațiilor care decurg din dispozițiile legale are loc
în baza art. 6alin. 1 lit. c) GDPR (în special pentru furnizarea corespunzătoare a serviciilor
prin mijloace electronice);
d) efectuarea sarcinilor rezultate din interesul legitim al Administratorului se bazează pe art. 6
alin. 1 lit. f GDPR (în special în scopuri statistice și de arhivare, gestionarea reclamațiilor,
reclamațiilor și cererilor depuse de Utilizator, gestionarea reclamațiilor și anchetelor
îndreptate către Administrator, desfășurarea de marketing direct de către Administrator,
precum și analizarea, organizarea și îmbunătățirea site-ului Web și a serviciilor prestate,
posibilă determinare, investigare sau apărare împotriva creanțelor).
e) analiza, organizarea și îmbunătățirea site-ului Web și a serviciilor prestate;;
2. Furnizarea datelor cu caracter personal este voluntară, dar necesară dacă doriți să contactați
administratorul prin intermediul formularului de contact sau al software-ului extern.
3.

Administratorul respectă următoarele principii ale prelucrării datelor cu caracter personal:

a) pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să aibă loc în
conformitate cu dispozițiile privind protecția datelor cu caracter personal;
b) înregistrează Datele cu caracter personal colectate doar pe astfel de suporturi de informații
protejate împotriva accesului de către terți;
c) supraveghează securitatea datelor pe întreaga perioadă a deținerii sale într-un mod care să
asigure, în special, protecția împotriva accesului neautorizat, daunelor, distrugerii sau pierderii;
d) transferă datele către entitățile autorizate numai pe baza legii aplicabile;
e) păstrează confidențialitatea datelor cu caracter personal;

f) asigură persoanelor vizate să își exercite drepturile în conformitate cu dispozițiile legale.
4. Datele cu caracter personal a căror prelucrare se bazează pe Consimțământul Utilizatorului vor
fi stocate de către Administrator până la retragerea Consimțământului pentru prelucrarea sa.
Utilizatorul poate retrage Consimțământul în orice moment, ceea ce nu afectează legalitatea
procesării datelor cu caracter personal, care a fost făcută pe baza consimțământului înainte de
retragerea sa.
5. Datele cu caracter personal a căror prelucrare are loc în scopuri legate de procesele de recrutare
desfășurate de Administrator vor fi prelucrate pe durata acestor procese, cu excepția cazului în
care Utilizatorul acceptă prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării
proceselor de recrutare viitoare - în acest caz datele vor fi prelucrate pentru timpul de retragere,
însă, nu mai mult decât pentru o perioadă de 3 ani
6. Datele cu caracter personal, a căror prelucrare este justificată de eventualele revendicări ale
administratorului, vor fi procesate până la expirarea revendicărilor administratorului
7. Datele cu caracter personal, a căror prelucrare este justificată de eventualele revendicări ale
administratorului, vor fi procesate până la expirarea revendicărilor administratorului
8. În alte cazuri decât cele menționate la alin. 4-7 mai sus, datele personale vor fi stocate nu mai
mult de 5 ani de la momentul în care cauza care justifică prelucrarea acestora încetează.
9. Datele personale ale utilizatorului pot fi prelucrate în mod automat (inclusiv sub formă de
profilare) pentru a furniza informații personalizate despre serviciile Administratorului,
utilizându-le pentru a evalua anumite informații despre Utilizator, cu toate acestea, acest lucru
nu va produce efecte juridice pentru Utilizator sau similare. afectează semnificativ situația sa.
§ 4.
Drepturile utilizatorilor
1.

Persoanele vizate au dreptul:
a) în temeiul art. 15 GDPR, dreptul de acces la datele cu caracter personal;
b) în temeiul art. 16 GDPR, dreptul de a rectifica Datele cu caracter personal;
c) în temeiul art. 17 clauză GDPR, dreptul de a șterge datele personale;
d) în temeiul art. 18 din GDPR, dreptul de a solicita administratorului să limiteze Prelucrarea
datelor cu caracter personal, sub rezerva cazurilor prevăzute la art. 18 clauza 2 GDPR;
e) dreptul de a transfera date cu caracter personal menționate la art. 20 GDPR;
f) în temeiul art. 21 GDPR, dreptul de a opune prelucrarea datelor cu caracter personal.
2. În vederea exercitării drepturilor enumerate la alin. 1 de mai sus, Utilizatorul ar trebui să trimită o
solicitare relevantă prin e-mail la adresa: daneosobowe@medipe.pl sau în scris la adresa: ul.
Strzegomska 236A, 54-432 Wrocław.
3. Persoana vizată are dreptul de a depune o plângere președintelui Oficiului pentru Protecția Datelor
cu Caracter Personal, în cazul în care constată că Prelucrarea datelor sale cu caracter personal
încalcă dispozițiile GDPR sau dispozițiile generale aplicabile.
§5
Software Extern
1. Administratorul utilizează Software-ul extern prin intermediul site-ului Web, care permite
Administratorului să proceseze datele cu caracter personal în scopul contactului efectiv cu
Utilizatorii.
2. Software-ul extern este furnizat de entități separate de administrator, care sunt administratori
independenți în ceea ce privește datele cu caracter personal prelucrate.
3. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul software-ului extern este
reglementată de politici separate de protecție a datelor cu caracter personal care sunt
disponibile, respectiv:
a) pentru CallPage - https://www.callpage.io/polityka-prywatnosci;
b) pentru LiveChat - https://www.livechatinc.com/privacy-policy/.

4. Administratorul furnizează date personale ale Utilizatorilor entităților care sprijină
Administratorul în furnizarea serviciilor, adică celor care efectuează servicii de consultanță sau
audit, sprijină Utilizatorii și cooperează cu Administratorul ca parte a campaniilor de marketing.
De asemenea, administratorul vă poate transfera datele personale către autoritățile publice care
combate frauda și abuzul.
5. Site-ul și site-urile web legate de Administrator folosesc pluginuri din diverse rețele sociale. Mai
multe informații despre site-urile de rețele sociale relevante, furnizorii acestora și prevederile
privind protecția datelor sunt disponibile în tabelul de mai jos. În timpul unei vizite pe site-ul
www.medipe.ro cu un plugin de portal, browserul Utilizatorului se conectează direct la serverele
site-urilor de rețele sociale. Ca parte a acestui proces, prin intermediul plug-in-ului, portalul
trimite direct conținut către browserul Utilizatorului, integrându-l cu site-ul. Administratorul nu
are nicio influență asupra domeniului de date descărcat de pe rețeaua de socializare utilizând
astfel de pluginuri.
6. Mulțumită plug-in-ului integrat, rețeaua socială primește informații pe care Utilizatorul le-a
folosit site-ul Web. Dacă Utilizatorul este conectat pe un site de rețele de socializare, portalul
poate atribui vizita sa pe site-ul său în contul Utilizatorului. Informații despre interacțiuni, în
special folosind funcția de comentariu sau făcând clic pe butonul „Partajează”, sunt de
asemenea trimise pe portal și salvate acolo.
7. Informații despre scopul și sfera de aplicare a datelor descărcate, prelucrarea și utilizarea lor
ulterioară de către site-ul de rețea socială și informații despre drepturile Utilizatorului legate de
aceasta, precum și posibilitățile de a face setări pentru a proteja confidențialitatea Utilizatorului
pot fi găsite în tabelul de la alin. 8 de mai jos.
8. În cazul în care Utilizatorul nu dorește ca site-ul de rețea socială să poată colecta date despre el,
alocând vizite pe site-ul către datele salvate pe contul de utilizator al portalului, Utilizatorul
trebuie să se deconecteze din contul utilizatorului portalului înainte de a intra pe site-ul Web
plug-in rețea de
socializare

Provider sau rețea de socializare.

Politica de confidențialitate

Facebook Button

Facebook Ireland Ltd.,
4 Grand Canal Square,
Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia

https://www.facebook.com/about/priv
acy/update

9. Declarație de protecție a datelor privind utilizarea Google Analytics.
Acest site web utilizează Google Analytics, un serviciu de analiză a site-ului oferit de Google Inc.,
1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, SUA („Google”). Google Analytics
folosește așa-numitele „cookie-uri”, adică fișiere text salvate pe computerele utilizatorilor,
permițând analiza utilizării site-ului. Informațiile create de cookie-uri cu privire la utilizarea de
către Utilizator a site-ului Web sunt de obicei transmise în SUA și salvate pe un server Google.
Dacă permiteți anonimizarea adresei IP de pe site-ul web, adresa IP a utilizatorilor va fi scurtată
de Google în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte țări contractante, adică părți la
acordul privind crearea Spațiului Economic European. Numai în cazuri excepționale, adresa IP
este transmisă unui server Google din SUA în formă completă și scurtată acolo. În numele
operatorului site-ului Web, Google va utiliza aceste informații pentru a evalua utilizarea de către
Utilizator a site-ului Web, pentru a crea rapoarte de trafic pe site-uri și pentru a furniza alte
servicii operatorului site-ului web legate de utilizarea site-ului sau de internet pentru operatorul
site-ului. Adresa IP furnizată de browserul Utilizatorului ca parte a Google Analytics nu va fi
asociată cu alte date Google. Utilizatorul poate renunța la salvarea cookie-urilor prin selectarea
setărilor corespunzătoare din browser. În acest caz, însă, Utilizatorul nu va putea folosi pe deplin
toate funcțiile site-ului Web. În plus, Utilizatorul poate împiedica interceptarea datelor generate

de cookie-uri cu privire la utilizarea acestuia a site-ului (inclusiv adresa IP) și Google prelucrând
aceste date de către Google după descărcarea și instalarea plug-inului browserului disponibil la
următorul link: https: // instrumente .google.com / dlpage / gaoptout? hl = ro.
§6
Profil de administrator în rețelele sociale
1. Administratorul utilizează profiluri pe site-urile de rețele sociale, a căror vizită a
Utilizatorului poate duce la furnizarea Administratorului de prelucrare a datelor cu caracter
personal, inclusiv date statistice sub formă de Cookie, utilizate de site-uri web individuale.
2. În cazul datelor cu caracter personal prelucrate prin profilul Administratorului în rețelele
sociale, sunt, de asemenea, administratori de date cu caracter personal :
a) Facebook Irlanda Ltd. - în cazul datelor persoanelor care folosesc pagina de Facebook a
administratorului sau care îl contactează pe Administrator folosind Messenger. Mai
multe informații despre prelucrarea datelor de către Facebook pot fi găsite la
https://www.facebook.com/about/privacy/update;
b) Facebook Ireland Ltd. - în cazul datelor persoanelor care folosesc profilul
administratorului pe Instagram. Mai multe informații despre prelucrarea datelor de
către Facebook pot fi găsite la https://www.facebook.com/about/privacy/update;
c) Google LLC - pentru datele persoanelor care folosesc canalul administratorului pe
YouTube. Mai multe informații despre prelucrarea datelor de către Google sunt
disponibile la https://policies.google.com/privacy;
d) LinkedIn Ireland Unlimited Company - în cazul datelor persoanelor care folosesc profilul
administratorului pe portalul LinkedIn. Mai multe informații despre prelucrarea datelor
de către LinkedIn sunt disponibile la https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
3. Entitățile menționate la alin. 2 de mai sus, pot prelucra datele cu caracter personal ale
persoanelor care folosesc profilul Administratorului în rețelele de socializare în scopuri
proprii. În special, acestea pot colecta și prelucra date statistice anonime despre persoanele
care utilizează aceste portaluri. Datele sunt colectate folosind Cookie-uri, fiecare conținând
un cod de utilizator unic care poate fi asociat cu o conexiune dată de utilizatori înregistrați
pe un portal dat și care este descărcat și procesat la deschiderea portalului.

§ 7. Fișiere Cookies
1. Administratorul utilizează Cookie-uri prin intermediul site-ului Web.
2. Website-ul folosește două tipuri de cookie-uri de bază:
a) sesiune - acestea sunt fișiere temporare care sunt stocate pe Dispozitivul Utilizatorului până la
deconectare, părăsirea site-ului Web sau oprirea software-ului;
b) permanent - acestea sunt fișiere stocate în Dispozitivul Utilizatorului de către Cookie-urile
definite în parametri sau până când sunt șterse de către Utilizator.
2. Ca parte a site-ului Web, pot fi utilizate toate sau unele dintre următoarele tipuri de cookie-uri:
a) necesare ", care permit utilizarea serviciilor disponibile pe site-ul Web,,
b) .„ performanțe”, care permit colectarea informațiilor pe modul de utilizare a site-ului;
c.) „funcțional”, care permite păstrarea setărilor selectate de utilizator și personalizarea interfeței
de utilizator, de exemplu, după limbă, dimensiunea fontului, aspectul site-uluij;
d)„publicitate”, care permit utilizatorului să furnizeze conținut publicitar mai adaptat intereselor
sale.
3. Fișierele cookie menționate la alin. 2 și 3 din prezentul alineat sunt utilizate în acest scop:

4.
5.

a) ajustarea conținutului site-ului web la preferințele utilizatorului și optimizarea utilizării
acestuia; în special, permite recunoașterea și afișarea site-ului Web pe Dispozitivul
Utilizatorului, adaptat preferințelor sale individuale;
b) crearea de statistici care susțin observarea utilizării site-ului de către utilizatori, care
îmbunătățește structura și conținutul acestuia;
Soluțiile utilizate pe site-ul web sunt sigure pentru Dispozitivele Utilizatorilor care folosesc acest
site.
Software-ul folosit de Utilizator permite, de obicei, stocarea Cookie-urilor pe Dispozitivul
Utilizatorului. Utilizatorul poate modifica în orice moment setările pentru Cookie-uri în setările
Software-ului, în special în așa fel încât să blocheze manipularea automată a Cookie-urilor sau să
fie informat de fiecare dată când sunt introduse în Dispozitivul Utilizatorului.
§8
Dispoziții finale

1 Website-ul poate conține link-uri către alte site-uri web. Astfel de site-uri funcționează
independent de Administrator și nu sunt supravegheate de el în niciun fel. Aceste site-uri web pot avea
propriile lor politici și regulamente de confidențialitate, pe care vă recomandăm să le citiți.
2. Administratorul își rezervă dreptul de a modifica Politica de confidențialitate publicând o nouă
Politică de confidențialitate pe www.medipe.ro

