
 
 

INFORMARE  
 PRIVIND  PRELUCRAREA  

DATELOR  CU  CARACTER  PERSONAL 
 

CINE SUNTEM ȘI  CUM 

NE PUTEȚI CONTACTA 

Operator ASOCIAȚIA ROMÂNĂ A MEDICILOR FITOTERAPEUȚI,  cu sediul în municipiul București,  str. C. A. 

Rosetti, nr. 20, etaj 1, ap. 2, Sector 1, telefon 0753078964,  e-mail  med_fito@yahoo.com. 

CE DATE  PRELUCRĂM 

ȘI ÎN CE SCOP  

 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele scopuri: 

- numele și prenumele, adresa de domiciliu, data nașterii, cetățenia, profesia, ocupația, specializarea, datele 

privind pregătirea, calificarea și evoluția profesională(CV),  precum și copii după documentele care atestă calitatea 

de medic fitoterapeut, în scopul înscrierii în cadrul asociației, temeiul juridic al acestei prelucrări fiind art. 6, al. 

(1), litera c) din GDPR1, respectiv obligația legală de a prelucra aceste date ale membrilor asociației; 

- Seria și numărul cărții de identitate(CI), codul numeric personal (CNP) și copia după actul de identitate, în 

scopul verificării și certificării corectitudinii datelor de identificare și a condițiilor statutare de înscriere în 

asociație, temeiul juridic al prelucrării fiind art. 6, al. (1), litera f) din GDPR,  interesul legitim al asociației de a 

asigura corectitudinea și exactitatea datelor, precum și de a preveni producerea unor fraude în legătură cu 

dobândirea calității de membru al organizației sau utilizarea acestui statut în scopuri ilicite; 

- Adresa de e-mail și numărul de telefon în scopul comunicării cu dumneavoastră privind activitatea 

curentă a asociației, acțiuni specifice  sau alte probleme de interes în domeniul fizioterapiei,  temeiul juridic 

al prelucrării fiind art. 6, al. (1), litera f) din GDPR,  interesul legitim al asociației de comunica cu membrii săi; 

- Numele și prenumele, ocupația, profesia, specializarea, imaginile și vocea pe timpul participării la activități 

specifice organizate de asociație, din materiale video de prezentare a unor studii privind produsele naturiste, datele 

privind rezultate în activitatea profesională,  studii, lucrări și activități de cercetare în domeniul fitoterapiei,  în 

scopul publicării în mediul on line și/sau menționării în materiale referitoare la produsele naturiste, temeiul 

juridic al prelucrărilor fiind art. 6, al. (1), litera a) din GDPR, respectiv consimțământul dumneavoastră expres în 

acest sens, conform formularului de mai jos. 

CUI DIVULGĂM 

DATELE 

DUMNEAVOASTRĂ 

Datele cu caracter personal  pot fi  transmise colaboratorilor noștri (SC LABORATOARELE FARES BIOVITAL 

SRL, SC FARES BIOVITAL ON LINE SRL și  SC FARES TRADING SRL) ori altor operatori (societăți comerciale, 

asociații, organizații) implicați în activitățile de cercetare în domeniul fitoterapiei. 

Datele privind dobândirea calității de membru al asociației și de contact pot fi transmise autorităților publice ori 

judiciare în baza unor obligații legale sau pentru a apăra interesele legitime ale asociației. 

Precizăm că datele postate în mediul on line sau menționate în materiale de informare, vor fi accesibile unui număr 

nelimitat de persoane. 

CÂT TIMP PRELUCRĂM 

DATELE 

Datele cu caracter personal privind calitatea de membru al asociației vor fi păstrate pe perioada de 10 ani de la 

data pierderii calității de membru, acest termen  putând fi prelungit, dacă datele sunt necesare pentru apărarea 

unor interese legitime ale organizației noastre.   

Datele publicate/divulgate în spațiul public vor fi postate în mediul on line sau menționate în materiale specifice  

atât timp cât avem consimțământul dumneavoastră. 

Ulterior, datele  vor fi stocate pe o perioadă determinată de timp, dacă este necesară apărarea unor interese 

legitime ale asociației noastre în fața autorităților publice sau  judiciare. 

DREPTURILE 

DUMNEAVOASTRĂ 

Conform art. 12-22 din Regulament beneficiați de următoarele drepturi: 
a) Informare și acces la date cu caracter personal; 
b) Rectificarea și ștergerea datelor cu caracter personal; 
c) Dreptul la restricționarea prelucrării; 
d) Dreptul la portabilitatea datelor; 
e) Dreptul la opoziție; 
f) Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; 
   În cazul în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate aveți dreptul să depuneți o plângere la 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal utilizând formularul special 
destinat de pe site-ul acesteia www.dataprotection.ro  

                                                           
1 Regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date (GDPR) 

mailto:med_fito@yahoo.com
http://www.dataprotection.ro/


 
OBLIGAȚIA DE A 

FURNIZA DATELE CU 

CARACTER PERSONAL 

Furnizarea datelor cu caracter personal, necesare pentru a vă înscrie în cadrul asociației, reprezintă o obligație 
legală,  iar refuzul punerii la dispoziție a acestora va determina imposibilitatea dobândirii calității de membru. 

RETRAGEREA 

CONSIMȚĂMÂNTULUI 

Aveți dreptul să vă retrageți oricând consimțământul pentru prelucrarea datelor în scopul menționat în formularul 
de consimțământ, însă, această acțiune nu va afecta legalitatea prelucrării datelor până în momentul respectiv. 
Puteți beneficia de acest drept prin transmiterea unei solicitări scrise la adresa asociației 

FORMULAR 

CONSIMȚĂMÂNT  

 

Având în vedere informațiile prezentate, vă rugăm să vă exprimați acordul/dezacordul, prin bifarea cu semnul „X” 
și  semnarea în dreptul căsuței corespunzătoare,  pentru prelucrarea datelor cu caracter personal respectiv 
numele și prenumele, ocupația, profesia, specializarea, imaginile și vocea pe timpul participării la activități 
specifice organizate de asociație, din materiale video de prezentare a unor studii privind produsele 
naturiste, datele privind rezultate în activitatea profesională,  studii, lucrări și activități de cercetare în 
domeniul fitoterapiei prin postarea acestora în mediul on line(site-ul asociației și/sau ale colaboratorilor, conturi 
de socializare, etc.) și/sau menționarea în materiale referitoarea la produsele naturiste. 
 
Numele și prenumele __________________________________________________ 
 
SUNT DE ACORD                                Semnătura________________________ 
  
NU SUNT DE ACORD             Semnătura___________________________ 
 
Data ____________________ 
 

 


