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NOTĂ DE INFORMARE - GDPR 
 

 

Societatea MEDEXPERT SRL, având sediul social in Turda str. Libertatii nr 3 si punct de lucru în 

Cluj-Napoca, Str. Câmpului, nr. 124A, jud. Cluj, reprezentată de d-ul Kőrösfőy László vă aduce la cunoștință 

următoarele: 

 

1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri 

tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu 

caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile 

accidentale sau ilegale. 

2. Prelucrăm numele și prenumele dvs., domiciliul și codul numeric personal, adresa de mail și numărul 

de telefon, dacă este cazul, pentru următoarele scopuri: 

–efectuarea analizelor medicale solicitate de dvs. (examen de medicina muncii, explorari funcționale și 

investigații, electrocardiograma, ecografie-doppler color, audiometrie, probe funcționale ventilatorii și altele; 

investigații și probe funcționale; recoltare analize medicale de laborator; monitorizare cu aparatură medicală, 

consultații și tratamente de moment; eliberare certificate prenupțiale); îndeplinirea obligațiilor fiscale legate 

de plata serviciilor oferite; îndeplinirea obligațiilor instituite de lege în sarcina societății; îndeplinirea obligației 

noastre profesionale de ținere a evidenței a actelor medicale efectuate.  

Aceste date vor fi arhivate o anumită perioadă conform legii.  

3. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profil. Nu 

luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor 

în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am 

colectat. 

4. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea 

intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale. Confidențialitatea este pentru noi nu doar o 

obligație profesională, ci și o valoare esențială. 

5. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor 

menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de către societate. Datele 

care nu mai sunt necesare vor fi șterse. 

6. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le 

furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm că 

intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea serviciilor 

solicitate de dvs. În acest caz societatea este exonerată de răspundere.Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință 

solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asigurătoare cu privire la identitatea solicitantului și 

îndreptățirea lui la adresa dataprotect@mcmedexpert.ro. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți 

nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP. 

7. Dacă doriți comunicarea actelor medicale prin poșta electronică, respectiv dacă doriți să vă comunicăm 

diverse materiale informative referitoare la serviciile/promoțiile furnizate de Medexpert vă rugăm să ne 

indicați opțiunea dvs. completând câmpurile de mai jos: 

Sunt de acord ca la adresa de e-mail .......................................................................... 

□ să îmi comunicați data programării și datele medicale solicitate; 

□ să îmi fie transmise: înștiințări, programări, promoții; 

□ informații medicale de actualitate: 
 

De asemenea, pentru o comunicare mai facilă cu dvs. în scopul arătat la art. 2 aveți posibilitatea de a ne 

lăsa și numărul dvs. de telefon: ………………………….. 
 

Subsemnatul: ……………………………..., astăzi ……./…./…….. am luat la cunoștință și am înțeles 

deplin informarea, fiind de acord ca societatea MEDEXPERT SRL să prelucreze datele mele cu 

caracter personal în scopurile menționate prin prezenta. Semnătura /……………………../ 

http://www.unbr.ro/wp-content/uploads/2018/05/Informare-Avocat-Client-data-protection-final.pdf

