
CLAUZĂ DE INFORMAȚIIONALĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

 

La 25 mai 2018 au intrat în vigoare prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și 

abrogarea Directivei 95 / 46 / CE (în continuare „GDPR”). 

În legătură cu cele de mai sus, în temeiul art. 13 alin.1 și alin. 2 GDPR, am dori să vă informăm 

că: 

1. Administratorul  datelor cu caracter personal 

Administratorul datelor cu caracter personal este Grupul Medipe (în continuare „Grupul 

Medipe” sau „Coadministratorii”), care operează pe principiul administrării comune. Mai multe 

informații despre Grupul Medipe pot fi găsite la http://medipe.ro/wp-

content/uploads/2019/08/INFORMA%C8%9AIE-CU-PRIVIRE-LA-COASIGURA%C8%9AI.pdf. 

Administratorul datelor cu caracter personal, co-responsabil pentru prelucrarea datelor 

persoanelor care utilizează Fanpage-ul  Grupului Medipe sau care contactează Grupul 

Medipe prin Messenger, este, de asemenea, Facebook Irlanda Ltd. (denumită în continuare 

„Facebook”). Mai multe informații despre procesarea datelor de către Facebook sunt 

disponibile la https://www.facebook.com/about/privacy/update. 

 

2. Inspector pentru protecția datelor cu caracter personal 

 

Grupul Medipe a numit un inspector pentru protecția datelor cu caracter personal, care poate 

fi contactat în toate problemele referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, prin 

e-mail, la adresa: iod@medipe.com. 

3. Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

 

Grupul Medipe va prelucra datele dvs. personale în scopul / scopurile: 

a) desfășurarea procesului actual de recrutare; 

b) recrutare pentru cursuri și instruiri curente și viitoare; 

c) marketing direct; 

d) trimiterea de informații comerciale; 

e) statistice; 

f) în alte scopuri rezultate din interese legitime urmărite de Grupul Medipe sau de o terță 

parte, în special în scopul determinării, cercetării sau apărării împotriva creanțelor. 

 

4. Fieșiere Cookies 

Facebook, ca administrator al datelor cu caracter personal al persoanelor care utilizează site-

ul https://www.facebook.com/ și funcționalitățile disponibile pe acesta (fanpage, Messenger), 

poate prelucra datele dvs. personale în scopuri proprii. În special, Facebook poate colecta și 

prelucra date statistice anonime despre vizitatorii Fanpage-ului Grupului Medipe utilizând 

funcția „Insights Facebook”. Datele sunt colectate folosind Cookie-uri, fiecare conținând un 

cod de utilizator unic care poate fi legat la datele de conectare ale utilizatorilor înregistrați pe 

Facebook, care este descărcat și este procesat la deschiderea Fanpage-ului. Pe baza datelor 

colectate în acest mod, Facebook creează declarații și statistici anonime care pot fi partajate 

Grupul Medipe ca operator de fanpage. 

5. Baza legală pentru prelucrarea datelor 

 

http://medipe.ro/wp-content/uploads/2019/08/INFORMA%C8%9AIE-CU-PRIVIRE-LA-COASIGURA%C8%9AI.pdf
http://medipe.ro/wp-content/uploads/2019/08/INFORMA%C8%9AIE-CU-PRIVIRE-LA-COASIGURA%C8%9AI.pdf


Baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. personale este: 

a) art. 6 alin. 1 lit. a) GDPR – în sfera de trimitere a informațiilor comerciale; 

b) art. 6 alin. 1 lit. b) GDPR – în ceea ce privește datele necesare pentru a lua măsuri 

înainte de încheierea acordului;  

c) art 6 alin. 1 lit. f) GDPR – în sfera datelor a căror prelucrare este necesară în scopuri 

care rezultă din interese legitime urmărite de controlorii comuni sau de către un terț. 

 

6. Destinatari de date cu caracter personal 

 

Beneficiarii datelor dvs. personale pot fi: 

a) furnizori ai coadminstratorilor, în special entități care furnizează servicii legale, IT și 

instruire; 

b) parteneri ai coadmnistratorilor care se ocupă de obținerea de clienți; 

În plus, alți utilizatori Facebook pot fi destinatari ai datelor cu caracter personal găsite în 

comentariile postate pe Fanpage-ul  Grupului Medipe.  

7. Perioada de stocare a datelor 

 

Datele dvs. personale a căror prelucrare are loc în scopul: 

a) desfășurării procesului actual de recrutare - vor fi stocate pe durata procesului de 

recrutare; 

b) trimiterii informațiilor comerciale ale coadministratorilor - acestea vor fi stocate până 

la retragerea consimțământului; 

c) care rezultă din interese legal justificate urmărite de coadministratori sau de un terț - 

vor fi stocate pentru perioada necesară pentru punerea în aplicare a acestor interese 

sau până când vă opuneți unei asemenea prelucrări, cu excepția cazului în care 

există motive legitime pentru prelucrarea ulterioară a datelor dvs. personale; 

cu toate acestea, nu mai mult decât pentru o perioadă egală cu perioada de prescripție 

pentru orice creanță. 

Facebook poate utiliza perioade de stocare a datelor cu caracter personal, altele decât cele 

indicate mai sus. 

8. Informații despre drepturile dvs. 

 

Aveți dreptul la: 

a) accesul la conținutul datelor dvs.; 

b) rectificarea datelor; 

c) ștergerea datelor; 

d) restricționare prelucrării datelor cu caracter personal; 

e) transferul  datelor, 

f) retragerea consimțământului; 

g) obiecții. 

Aveți dreptul de a șterge datele conținute în postările sau comentariile postate pe Fanpage-

ul Grupului Medipe, precum și dreptul de a renunța la „vobservarea” sau „Like-ul” acestuia. 

 

9. Dreptul de a retrage consimțământul 

 



Dacă prelucrarea datelor dvs. personale are loc pe baza consimțământului (art.6 alin.1 lit.a) 

GDPR), aveți, de asemenea, dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a 

afecta legalitatea prelucrării care a fost efectuată în baza consimțământ înainte de 

retragerea sa. 

 

10. Dreptul de a depune o plângere 

 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere președintelui Oficiului pentru Protecția 

Datelor cu Caracter Personal, în cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. 

personale încalcă prevederile GDPR. 

11. Transmiterea voluntară a datelor 

 

Furnizarea de date personale de către dvs.: 

a) în domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal a căror prelucrare are loc în 

baza art. 6 calin. 1 lit. b) GDPR este necesar pentru desfășurarea proceselor de 

recrutare; 

b) în domeniul de aplicare a datelor cu caracter personal a căror prelucrare are loc în 

baza art. 6 clauza 1 lit. a) GDPR, adică pe baza consimțământului dvs., este voluntară, 

dar necesară pentru atingerea scopului prelucrării, care trimite informații comerciale 

de către coadministratori; 

c) în domeniul rămas (date bazate pe art.6 alin.1 lit.f) GDPR, adică interesele legitime ale 

coadministratorilor sau ale terților), furnizarea datelor cu caracter personal este 

voluntară, iar nerespectarea acestui lucru nu vă provoacă consecințe negative. 

 

12. Automatizare și profilare 

 

Datele dvs. pot fi procesate în mod automat și nu vor fi profilate - dacă Facebook folosește 

Cookie-uri („Facebook Insights”). 


