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NOTĂ DE INFORMARE și ACCES  

LA DATE CU CARACTER PERSONAL  
 

Operatorul economic ROUTINE MED SRL, reprezentată de Administrator PAVEL MIHAI, 

telefon 0728212508, email dgo@routinemed.ro, vă informează că prelucrează următoarele 

date cu caracter personal: nume și prenume, telefon, email, adresă, CNP, vârstă, sex, 

semnătura, data și locul nașterii, număr asigurare sănătate, caracteristici fizice, profesie, loc 

de muncă, formare profesională, obișnuințe de comportament, date cu caracter personal 

privind starea de sănătate, seria și actul de identitate, după caz. 

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal anterior detaliate este doar pentru prestarea 

serviciilor legate de: îngrjiri de sănătate, medicina preventivă, de stabilirea diagnosticelor 

medicale, de administrare a unor îngrjiri sau tratamente, de gestionarea serviciilor de 

sănătate, după caz, pentru fiecare client parte. 

 

Datele colectate sunt destinate: persoanei vizate, reprezentanților legali ai persoanei vizate,  

operatorului ROUTINE MED SRL, împuterniciților (angajaților) și partenerilor contractuali ai 

acestuia (firme ce efectuează anumite analize de specialitate), pentru perioada de timp 

necesară îndeplinirii integrate a serviciilor solicitate de client și pot fi comunicate și CNAS,  

în condițiile legii. 

 

Lipsa consimțământului dvs. manifestată prin refuzul de a ne furniza accesul la aceste date 

determina imposibilitatea acordării serviciilor anterior detaliate. Pe cale de consecință 

decizia dvs. de a utiliza servicii firmei noastre va echivala cu consimțământul dvs. de 

prelucrare a datelor dvs. cu caracter personal. 

 

Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiați de dreptul de acces, de rectificare sau 

ștergerea acestora, sau restricționarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul 

de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării 

efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia, dreptul de a depune 

plângere în fața unei autorități de supraveghere. Detalii privind drepturi dvs. în domeniul 

prelucrării datelor cu caracter personal sunt afișate și pe pagina www.routinemed.ro.  

 

Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa ROUTINE MED SRL cu o cerere scrisă 

datată, semnată și înregistrată. 

 

Vă mulțumim pentru înțelegere! 

 

Echipa 

ROUTINE MED SRL   
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