ANTET SOCIETATE

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Ne angajăm să vă respectăm confiennțaațtateaa respectâni toate aegțae șț regaementărțae
apațcabțae protecnțeț iateaora țncausțv Reguaamentua Generaa prțvțni Protecnța Dateaor
(UE) 2016/679 („GDPR”).
Prezenta poațtțcă urmărește să vă ofere țnformanțț cu prțvțre aa iateae cu caracter
personaa pe care ae coaectăm ie aa iumneavoastră sau pe care nț ae punenț aa ițspozțnțe șț
moiua în care vor f preaucrate ie noț. Vă rugăm să cțtțnț cu atennțe ceae ce urmeazăa
pentru a înneaege punctua ie veiere șț practțcțae noastre cu prțvțre aa iateae
iumneavoastră cu caracter personaa șț moiua în care ae vom trata.
1.

CINE SUNTEM

Operatorua ie iate este A&D PHARMA MARKETING&SALES SERVICES SRLa o
socțetate română cu seițua socțaa în Mogosoațaa Str. cțobanuauța nr. 133a jui. țafov
(„Societatea”). Pentru maț muate țnformanțț referțtoare aa Socțetatea vă rugăm să vțzțtanț
http://www.aipharma-ms.com.
2.

CE TIP DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM, ÎN CE SCOPURI
ȘI ÎN BAZA CĂROR TEMEIURI?
Socțetatea va coaecta anumțte țnformanțț („date cu caracter personal”) în
aegătură cu persoane fzțce țientțfcate sau care pot iuce aa țientțfcarea unor
persoane fzțcea care ne sunt furnțzate ițrect ie persoana vțzata (ie exempaua
numea prenumea airesă poștaaăa airesă ie e-mațaa număr ie teaefon) sau țnițrect
(ie exempaua airesa IP).
Vom preaucra iateae cu caracter personaa în următoareae scopurța în baza
temețurțaor aegaae țnițcate pentru fecare ițntre acestea astfea cum este ietaațat în
cuprțnsua prezenteț poațtțcț ie confiennțaațtate.

2.1. Navigarea pe site-ul web. Utilizarea cookie-urilor
Atuncț câni vțzțtanț sțte-ua nostru weba utțațzăm cookțe-urț pentru a coaecta automat
țnformanțț cu caracter tehnțc care pot țientțfca utțațzatoruaa cum ar f airesa IPa
tțpua ie browser ie țnternet foaosțt pentru navțgarea pe sțte-ua nostru weba sțstemua
iumneavoastră ie operarea ienumțrea iomențuauț sau gazia iomențuauț prțn
țntermeițua căruța utțațzatorua navțghează pe sțte-ua web.
Prțncțpaaua scop aa utțațzărțț cookțe-urțaor este să vă ajute să avenț parte ie o
experțennă ie navțgare îmbunătănțtă șța ie asemeneaa în scopurț ie pubațcțtatea
pentru a vă putea oferț un connțnut țnițvțiuaațzat șț aiaptat țntereseaor șț
preferțnneaor iumneavoastră. Drept urmarea în măsura în care v-anț exprțmat
1

acoriua cu prțvțre aa utțațzarea cookțe-urțaora ae vom utțațza pentru a vă oferț o
experțennă personaațzată șț reaevantă ie navțgare pe sțte-ua nostru web șț pentru a
înneaege moiua în care țnteracnțonanț cu connțnutua nostru pubațcțtar.
Pentru maț muate țnformanțț iespre utțațzarea cookțe-urțaor pe acest sțte web șț
scopurțae în care acestea sunt utțațzatea precum șț cu prțvțre aa posțbțațtănțae ie a
controaa șț/sau iezactțva cookțe-urțaea vă rugăm să consuatanț Poațtțca noastră
prțvțni cookțe-urțae.
2.2. Răspunsul la întrebările, solicitările sau reclamațiile dumneavoastră
Vom preaucra iateae iumneavoastră cu caracter personaaa precum numea prenumea
airesă ie e-mațaa numărua ie teaefon șț orțce aate țnformanțț sau ietaațț pe care nț ae
venț putea furnțza în cairua coresponienneța pentru a vă soaunțona șț a răspunie aa
întrebărțaea recaamanțțae sau soațcțtărțae iumneavoastrăa în funcnțe ie canaaua ie
comunțcare prțn care ne contactanța conform iescrțerțț ie maț jos.
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Scop

Temeț aegaa

Durată

Oferțrea
ie
răspunsurț
aa
întrebărțaea
recaamanțțae
sau
soațcțtărțae
iumneavoastră
prțn coresponiennă
eaectronțcă (e-mața)
sau teaefon

Preaucrarea are aa bază un
țnteres aegțtțma permțnâniu-ne
să
oferțm
răspunsurț
aa
întrebărțaea recaamanțțae sau
soațcțtărțae iumneavoastră.

4 anț ie aa soaunțonarea
soațcțtărțț

2.3. Campanii promoționale
Vom preaucra iate cu caracter personaa coaectate ie aa iumneavoastră prțn
compaetarea formuaareaor ie partțcțpare ie pe sțte-ua nostru web sau aate formuaare
sțmțaare pentru a organțza campanțț promonțonaae șț/sau concursurța sau pentru a
acoria premțț câștțgătorțaor campanțțaor promonțonaaea precum șț pentru a anaațza
efcacțtatea campanțțaor noastre promonțonaae. În cazua în care vom coaecta iate
precum serța șț numărua cărnțț ie țientțtate sau coiua numerțc personaaa acestea
vor f coaectate șț foaosțte în scopua ie maț sus ioar pentru a ne conforma
obațganțțaor fscaae aegate ie premțțae acoriate câștțgătorțaor campanțțaor șț/sau
concursurțaor. Partțcțparea iumneavoastră aa astfea ie campanțț promonțonaae
șț/sau concursurț este voauntară. Drept urmarea iumneavoastră iecțienț iacă să ne
oferțnț iateae iumneavoastră cu caracter personaaa prțn compaetarea formuaareaor
ie partțcțpare pe sțte-ua nostru web sau a aator formuaare sțmțaare prevăzute ie
reguaamenteae campanțțaor promonțonaae sau aae concursurțaor.

Scop
1

Organțzarea
promonțonaae
concursurțaor

2

Preaucrarea
[Type here]

campanțțaor
șț/sau
a
iateaor

Temeț aegaa

Durată

Interes aegțtțm

4 anț ie aa
coaectărțț iateaor

Obațganțe aegaaăa

4 anț ie aa iata

iata

câștțgătorțaor
campanțțaor
promonțonaae
în
scopua
acoriărțț premțuauț șța ie
asemeneaa
în
scopua
respectărțț cerțnneaor aegaae
fscaae.

obațganțe contractuaaă

coaectărțț iateaor

Nu vom pubațca pe sțte-ua nostru web numeaea prenumeaea fotografa sau aate iate
cu caracter personaa aae câștțgătorțaor campanțeț promonțonaae șț/sau concursuauța
iecât iacă persoana vțzată ne-a oferțt consțmnământua său în acest sens.

2.4. Comunicări de marketing direct
Putem preaucra iateae cu caracter personaa pentru a vă țnforma iespre proiuseae șț
servțcțțae noastrea oferte promonțonaae șț pentru abonarea aa buaetțneae țnformatțve.
Ca reguaă generaaăa aceste iate cu caracter personaa vor f preaucrate în scopurț ie
marketțng ițrect ioar cu consțmnământua iumneavoastră șț prțn utțațzarea
canaaeaor ie comunțcare (ie ex. e-mațaa sms etc.) cu care anț fost ie acori atuncț
câni v-anț exprțmat consțmnământua. Cu toate acesteaa în măsura în care ne-anț
comunțcat airesa iumneavoastră ie e-mața cu ocazța achțzțnțonărțț unuț proius sau
servțcțu ie aa noța putem foaosț airesa ie e-mațaa în conformțtate cu preveierțae
aegaae în vțgoare care ne permțt să vă transmțtem comunțcărț comercțaae cu prțvțre
aa proiuse sau servțcțț sțmțaarea pe baza țnteresuauț nostru aegțtțm în acest sens; în
acest caza aa obnțnerea aireseț ie e-mața ie aa iumneavoastră șț uaterțora oiată cu
fecare mesaj ie marketțng pe care vț-a putem trțmțtea vă vom oferț posțbțațtatea ie
a vă opune acesteț utțațzărț a aireseț ie e-mața (iezabonare).
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Scop

Categorțț ie
preaucrate

iate

Comunțcărț
ie
marketțng
ițrect
prțn
țntermeițua
newsaetter-uauț

Astfea cum acestea
au fost furnțzate ie
către
persoana
vțzată
aa
exprțmarea
consțmnământuauț
săua ie ex. nume șț
prenumea airesă ie
e-mațaa număr ie
teaefon.

Temeț aegaa

Durată

Consțmnămâ
nt

4 anț ie aa momentua
obnțnerțț iateaor sau
până
aa
momentua
retragerțț
consțmnământuauța
orțcare
ițntre
ceae
iouă momente survțne
prțmua

2.5. Achiziționarea de produse online (daca este cazul)
Vom preaucra iateae iumneavoastră cu caracter personaa în veierea iezvoatărțța
respectărțț șț închețerțț contractuauț ie cumpărare pentru proiuseae pe care ae-anț
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achțzțnțonat prțn țntermeițua sțte-uauț web www.profertța.ro . În specțaaa trebuțe să
avenț în veiere următoareae:
Dacă aaegenț opnțunea ie saavare a cariuauța vă exprțmanț consțmnământua în
veierea preaucrărțț ietaațțaor țnițcate (iateaor iumneavoastră) în scopua actțvărțț
cariuauț iumneavoastră. Coiua ie securțtate aa cariuauț (CVV sau CVC) se
utțațzează numaț pentru efectuarea achțzțnțeț șț nu va f uaterțor stocat sau preaucrat
ca parte a ietaațțaor ie paată. Consțmnământua exprțmat ie către iumneavoastră
asupra actțvărțț acesteț funcnțț înseamnă că iateae iumneavoastră vor apărea
automat în câmpurțae reaevante atuncț câni facenț achțzțnțț vțțtoarea astfea încât nu
va maț trebuț să țntroiucenț ițn nou ietaațțae pentru fecare achțzțnțe nouăa
ieoarece acestea vor f consțierate corecte șț vaaabțae. Putenț moițfca sau șterge
iateae iespre cariurț în orțce moment aa secnțunea contua iumneavoastră Stocăm
șț transmțtem ietaațțae cariuauț iumneavoastră în conformțtate cu staniarieae
țnternanțonaae ie confiennțaațtate șț securțtate pentru cariurțae ie creițt șț ie
iebțt. Utțațzarea acesteț funcnțț poate necesțta moițfcarea paroaeț ie acces ițn
motțve ie securțtate. Vă rugăm să avenț în veiere faptua că atuncț câni utțațzanț
sțte-ua weba securțtatea iateaor iumneavoastră iepțnie șț ie utțațzarea șț stocarea
corectă ie către iumneavoastră a anumțtor coiurț confiennțaae.
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Scop

Categorțț
preaucrate

ie

iate

Achțzțnțonarea
ie
proiuse
onațne

Numea prenumea airesăa
airesa ie e-mațaa număr
ie teaefona iate bancare
(numărua cariuauț bancara
numeae
iențnătoruauț
cariuauța CVV/CVC)

Temeț aegaa

Durată

Obațganțe
contractuaaă

4
anț
ie
momentua
achțzțnțonărțț
proiuseaor

aa

2.6. Procesul de recrutare
Dacă aaegenț să apațcanț aa un aoc ie muncă prțn țntermeițua sțte-uauț weba în
caațtate ie canițiata Socțetatea preaucrează iateae iumneavoastră cu caracter
personaa în scopua iesfășurarțț actțvțtănțaor specțfce ie recrutare pentru anumțte
posturț vacante în cairua Socțetănțț.
Preaucrarea iateaor iumneavoastră pentru acest scop are aa bază iemersurțae aa
cererea iumneavoastră pentru închețerea unuț contract ie muncă. Furnțzarea
iateaor iumneavoastră în acest scop este voauntară. Refuzua furnțzărțț iateaor
poate avea irept consecțnnă țmposțbțațtatea Socțetănțț ie a vă avea în veiere în
procesua ie recrutare pentru ițferțte posturț.

1

Scop

Categorțț
preaucrate

Recrutare

Dateae connțnute în CVa
precum șț în ceaeaaate
iocumente
trțmțse
ie
către canițiata precum:
numea prenumea airesăa
airesa ie e-mațaa număr
ie
teaefona
experțennă
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ie

iate

Temeț aegaa

Durată

Interes aegțtțm

Pe
iurata
iesfășurărțț
procesuauț
ie
recrutare

profesțonaaăa
preferțnnea
iate
prțvțni
eiucanțaa
caațfcărța etc.
2

Stocarea
CVuauț
iupă
termțnarea
procesuauț
ie
recrutare

Dateae connțnute în CVa
precum șț în ceaeaaate
iocumente
trțmțse
ie
către canițiata precum:
numea prenumea airesăa
airesa ie e-mațaa număr
ie
teaefona
experțennă
profesțonaaăa
preferțnnea
iate
prțvțni
eiucanțaa
caațfcărța etc.

Consțmnământ

1 an ie aa iata aa
care anț furnțzat
iateae

2.7. Prelucrarea datelor reprezentanților partenerilor contractuali implicați în
derularea contractelor cu Societatea și/sau reprezentanților autorităților
publice
Dacă suntenț persoană ie contact a partenerțaora a potennțaațaor partenerț sau a
autorțtănțaor pubațce cu care țnteracnțonează Socțetatea în ieruaarea contracteaora
Socțetatea preaucrează iateae iumneavoastră cu caracter personaa astfea:


Pentru țnțnțerea sau iesfășurarea reaanțeț contractuaae ițntre Socțetate șț
partenerț sau potennțaaț partenerț;



Pentru țnțnțerea sau iesfășurarea reaanțțaor ițntre Socțetate șț reprezentannțț
autorțtănțaor pubațce cu care țnteracnțonează în ieruaarea actțvțtănțț curente;
Preaucrarea iateaor iumneavoastră pentru acest scop are aa bază țnteresua aegțtțm
aa Socțetănțț ie a țnțnța șț iesfășura reaanțțae contractuaae sț/sau cu autorțtatțae
pubațce în ieruaarea actțvțtănțț Socțetănțț în contextua oferțrțț proiuseaor sț
servțcțțaor Socțetănțț. Refuzua furnțzărțț iateaor pentru acest scop poate avea irept
consecțnne țmposțbțațtatea Socțetănțț ie a-șț iesfășura actțvțtatea.

Scop

Categorțț
preaucrate

1

Ințnțerea
sau
iesfășurarea
reaanțeț
contractuaae ițntre
Socțetate
șț
partenerț
sau
potennțaaț
partenerț;

2

Ințnțerea
sau
iesfășurarea
reaanțțaor
ițntre
Socțetate
sț
reprezentannțț
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ie

iate

Temeț aegaa

Durată

Numea
prenumea
airesăa airesa ie emațaa număr ie teaefona
funcnțea semnătură

Interes
aegțtțm

Pe
iurata
iesfășurărțț
reaanțțaor
contractuaaea
iar
nu maț muat ie 10
anț

Numea
prenumea
airesăa airesa ie emațaa număr ie teaefona
funcnțea semnătură

Interes
aegțtțm

Pe iurata actțvțtatțț
socțetatțț

autorțtănțaor
pubațce
cu
care
țnteracnțonează în
ieruaarea actțvțtănțț
curente

2.8. Sondaje, studii privind satisfacția clienților și feedback de la clienți
Vom preaucra iateae iumneavoastră cu caracter personaa atuncț câni iecțienț să
partțcțpanț aa soniajeae sau stuițțae noastre ie pțanăa aa ancheteae prțvțni graiua ie
satțsfacnțe a cațentuauț sau câni ne furnțzanț feeiback cu prțvțre aa proiuseae șț
servțcțțae noastre. Astfea ie iate cu caracter personaa vor f preaucrate în scopua ie
maț sus ioar pe baza consțmnământua iumneavoastrăa avânia ie asemeneaa în
veiere șț țnteresua nostru aegțtțm ie a ne ajuta să înneaegem nevoțae șț așteptărțae
cațennțaor cu prțvțre aa proiuseae șț servțcțțae noastre. Partțcțparea iumneavoastră aa
astfea ie soniaje sau stuițț ie pțană este voauntară. În consecțnnăa este aaegerea
iumneavoastră iacă ne furnțzanț sau nu iateae cu caracter personaa (precum nume
șț prenumea țnformanțț prțvțni preferțnneae șț obțcețurțae ie cumpărare sau aate iate
cu caracter personaa pe care vă oferțnț să nț ae furnțzanț)a prțn compaetarea
formuaareaor ie partțcțpare ie pe sțte-ua nostru web sau aate formuaare sțmțaare
furnțzate în cairua respectțveaor soniaje sau stuițț.

1

Scop

Temeț aegaa

Durata

Soniaje sau stuițț ie pțanăa
anchete prțvțni graiua ie
satțsfacnțe a cațentuauț sau
câni ne furnțzanț feeiback cu
prțvțre
aa
proiuseae
șț
servțcțțae noastre

Consțmnământa
țnteres aegțtțm

Pe o perțoaia ie 5 anț
sau pana aa retragera
consțmtamantuauța care
sțtuatțe țntervțne prțma

2.9. Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profluri în mod automat
Dateae cu caracter personaa aa care se face referțre în prezenta sunt supuse unor
procese iecțzțonaae automatțzatea țncausțv crearea ie profaurț.






Vom rențne țstorțcua iumneavoastră ie cumpărăturț șț vom utțațza ietaațțae
prțvțni proiuseae pe care ae-anț achțzțnțonat în trecut pentru a vă airesa sugestțț
cu prțvțre aa aate proiuse cu prțvțre aa care consțierăm că venț f țnteresat;
Vom rențne șț evaaua țnformanțțae prțvțtoare aa ceae maț recente vțzțte ie pe sțte-ua
nostru web șț cum navțganț prțn ițferțte secnțunț aae sțte-uauț nostru în scopurț
anaațtțcea pentru a înneaege moiua în care persoaneae utțațzează sțte-ua nostru web
pentru a-a putea face maț țntuțtțv;
Vom mennțne o evțienna a artțcoaeaor ie pe sțte-ua nostru web pe care ae-anț
accesat șț vom utțațza respectțva țnformanțe pentru a vă airesa pe acest sțte
pubațcțtate care este reaevantă pentru țntereseae iumneavoastrăa pe care ae-am
țientțfcat în baza artțcoaeaor pe care ae-anț cțtțt.

Scopua acestuț tțp ie preaucrare este aceaa ie a va transmțte țnformanțț pubațcțtare
personaațzatea în baza țnteresuauț comercțaa aegțtțm aa Socțetănțța ie exempau
[Type here]

îmbunătănțrea servțcțțaor noastre. Refuzua furnțzărțț iateaor pentru acest scop poate avea
irept consecțnne țmposțbțațtatea Socțetănț ie a vă oferț țnformanțțae necesare în funcnțe
ie nevoțae iumneavoastră.

2.10.

Monitorizarea/securitatea persoanelor, spatiilor si/sau a bunurilor

Vom preaucra iateae iumneavoastră cu caracter personaaa precum numea prenumea
țmagțnea serțe sț nr CIa atuncț câni iecțienț să ne vțzțtanța în baza țnteresuauț aegțtțm aa
Socțetpnțț în scopua ie a asțgura securțtatea șț ie a evțta accesua neautorțzat în spanțțae
noastre.
Vom mennțne o evțiennă a persoaneaor care accesează spanțțae noastrea rențnâni iateae
cu caracter personaa aae acestorașț vom utțațza respectțveae țnformanțț ioar în
eventuaațtatea uneț breșe ie securțtate.
Refuzua furnțzărțț iateaor pentru acest scop poate avea irept consecțnne țmposțbțațtatea
accesărțț spanțțaor Socțetatțț.
Vă țnformăm că iateae iumneavoastră înregțstrate în evțienna persoaneaor care
accesează spanțțae noastre sunt păstrate pentru o perțoaiă ie 1 an. Dateae preaucrate
prțn țntermeițua camereaor vțieo sunt păstratea potrțvțt aegțța pentru o iurată care nu
iepășește 30 ie zțae.

2.11.

Promovare medicala

In scopua promovarțț proiuseaor sț servțcțțaor Socțetatțț catre persoaneae caațfcate
(HCP)a vom preaucra iate cu caracter personaa comunțcate ie persoaneae vțzate țn
formuaarua ie coaectare consțmtamant.
Astfea ie iate cu caracter personaa vor f preaucrate în scopua ie maț sus ioar pe baza
consțmnământuauț iumneavoastrăa avânia ie asemeneaa în veiere șț țnteresua nostru
aegțtțm ie a ne promova proiuseae șț servțcțțae noastre.
Partțcțparea iumneavoastră este voauntară. În consecțnnăa este aaegerea
iumneavoastră iacă ne furnțzanț sau nu iateae cu caracter personaa (precum

numea prenumea aocaațtatea în care va iesfăşuratț actțvțtateaa coiua ie
parafăa graiua profesțonaaa nr. ie teaefon mobța/fxa e-mața )a prțn compaetarea
formuaareaor ie consțmtamant.
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3.

Scop

Temeț aegaa

Durata

Întocmțrea uneț bazeț ie iate
cu profesțonțstțț ițn iomențua
sanatatțț țn scop ie promovare
meițcaaa a proiuseaor sț
servțcțțaor

Consțmnământa
țnteres aegțtțm

Pe o perțoaia ie 5 anț
sau pana aa retragera
consțmtamantuauța care
sțtuatțe țntervțne prțma

CUI DIVULGĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Pentru a atțnge scopurțae iescrțse maț susa Socțetatea utțațzează servțcțțae maț muator
partenerț contractuaaț. Acestța au caațtatea ie persoane împuternțcțtea cum ar f
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furnțzorțț ie servțcțț ie teaecomunțcatțț aa care apeaam pentru transmțterea mesajeaor
SMS/e-mațaa agentțț ie meița ițn Romanța a țar acestora ae pot f furnțzate iateae
iumneavoastră cu caracter personaa pentru a f utțațzate în ațmțteae obațganțțaor pe care șț
ae-au asumat fană ie Socțetate. Dateae cu caracter personaa pe care ae ițvuagăm către
persoaneae împuternțcțte ie noța sunt ațmțtate aa țnformanțțae cu caracter personaa
mțnțme care sunt necesare pentru prestarea respectțveaor servțcțț șț ae soațcțtăm acestor
să nu utțațzeze iateae cu caracter personaa în nțcțun aat scop. Depunem toate eforturțae
pentru a ne asțgura că toate entțtănțae cu care aucrăm stochează iateae iumneavoastră
cu caracter personaa în conițnțț ie sțgurannă șț securțtate.
Dateae cu caracter personaa țnițcate maț sus pot f puse aa ițspozțnțe sau transmțte către
ternț șț în următoareae sțtuanțț: (ț) autorțtănț pubațcea auițtorț sau țnstțtunțț cu competenne
în reaațzarea ie țnspecnțț șț controaae asupra actțvțtănțț șț actțveaor Socțetănțța care
soațcțtă Socțetănțț să furnțzeze țnformanțța în vțrtutea obațganțțaor aegaae aae acesteța ițn
urmă. Aceste autorțtănț pubațce sau țnstțtunțț pot f Autorțtatea Nanțonaaă ie
Supraveghere a Preaucrărțț Dateaor cu Caracter Personaaa Inspecnța Muncțța organeae ie
poațnțea Autorțtatea pentru Protecnța Consumatoruauța Agennța Nanțonaaă pentru
Aimțnțstrare Fțscaaă; (țț) pentru respectarea uneț cerțnne aegaae sau pentru protejarea
irepturțaor șț actțveaor Socțetănțț noastre sau aate entțtănț sau persoanea precum țnstanne
ie juiecată; (țțț) ternț achțzțtorța în măsura în care actțvțtatea Socțetănțț ar f transferată
(în totaațtate sau parnțaa)a țar iateae persoaneaor vțzate ar f parte ițn actțveae care fac
obțectua uneț astfea ie tranzacnțț.
De asemeneaa în scopurțae preaucrărțț ie maț susa putem ițstrțbuț iateae iumneavoastră
cu caracter personaa către socțetănț ițn grupua A&D Pharmaa socțetănț care vor respecta
țnstrucnțunțae Socțetănțț în ceea ce prțvește preaucrarea iateaor iumneavoastră cu
caracter personaa. Pentru maț muate țnformanțț referțtoare aa grupua A&D Pharmaa vă
rugăm să vțzțtanț www.aipharma.com.
Persoaneae șț entțtănțae cărora ae putem ițstrțbuț iate cu caracter personaa sunt
următoareae:
a) În scopua navțgărțț pe sțte-ua web șț în scopurț referțtoare aa utțațzarea cookțeurțaora putem transmțte iateae cu caracter personaa către furnțzorț ie servțcțț ie
anaațză șț ie motoare ie căutare pentru ca aceștța să furnțzeze servțcțț ie
întrențnere a sțte-uauț nostru web;
b) Pentru a răspunie întrebărțaora soațcțtărțaor sau recaamanțțaor iumneavoastrăa
putem ițstrțbuț iateae iumneavoastră cu caracter personaa către furnțzorțț noștrț
ie servțcțț ie centru ie apea;
c) Pentru organțzarea șț gestțonarea campanțțaor promonțonaaea precum șț pentru
anaațzarea efcacțtănțț acestoraa putem ițstrțbuț iateae iumneavoastră cu caracter
personaa către agennțț ie pubațcțtate șț marketțng sau agennțț ie meița ițgțtaaă
sau agennțț ie reneae ie socțaațzare;
i) Pentru comunțcărțae ie marketțng ițrecta putem transmțte iateae cu caracter
personaa către agennțțae ie pubațcțtate șț marketțng care reaațzează comunțcarea
în numeae nostru;
e) Pentru reaațzarea ie soniaje sau stuițț ie pțanăa anchete prțvțni graiua ie
satțsfacnțe a cațentuauț sau pentru a obnțne feeiback ie aa cațennțț noștrț cu prțvțre
aa proiuseae șț servțcțțae noastrea putem ițstrțbuț iateae cu caracter personaa
către furnțzorț ie servțcțț ie soniaje sau stuițț ie pțană/anchete prțvțni cațennțț.
4.

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE

[Type here]

În contextua operanțunțaor iescrțse maț susa iateae iumneavoastră cu caracter personaa
pot f transferate în strățnătate către state ițn Unțunea Europeană („ UE”) sau Spanțua
Economțc European („SEE”).
Vă țnformăm prțn prezenta că orțce transfer reaațzat ie Socțetate într-un stat membru
UE sau SEE va respecta cerțnneae aegaae prevăzute în GDPR.
5.

CÂT TIMP STOCĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Vom stoca iateae iumneavoastră cu caracter personaa ioar pe perțoaia ie tțmp
necesară pentru atțngerea scopurțaor ie preaucrare expuse maț susa cu respectarea în
aceaașț tțmp a cerțnneaor aegaae în vțgoarea precum șț a iurateaor mennțonate maț sus. În
cazua în carea iupă expțrarea iurateț stabțațtea Socțetatea va stabțaț că are un țnteres
aegțtțm sau o obațganțe aegaaă ie a preaucra în contțnuare iateae iumneavoastră cu
caracter personaa în aate scopurța venț f țnformanț în moi corespunzător în acest sens.
Estțmăm că actțvțtănțae ie preaucrare ietaațate maț sus vor necesțta stocarea iateaor cu
caracter personaa fe pentru (ț) perțoaia prevăzută ie aege; sau (țț) o perțoaiă
neietermțnatăa iacă aegțae șț reguaamenteae apațcabțae o permțt. Cu toate acesteaa în
acest caza vă țnformam că orțce preaucrare a iateaor va înceta iupă prțmțrea soațcțtărțț
ivs.a că anumțte iate sau toate iateae iumneavoastră vor f eațmțnate; (țțț) sau până aa
încetarea exțstenneț scopuauț reaevant apațcabța anumțtor iate.
Oiată ce perțoaia ie preaucrare țnițcată maț sus expțrăa țar Socțetatea nu maț are
motțve aegaae sau aegțtțme ie a preaucra iateae iumneavoastră cu caracter personaaa
iateae vor f șterse în conformțtate cu proceiurțae acestețaa care pot țmpațca arhțvareaa
anonțmțzarea sau ițstrugerea acestora.
6.

PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR CU VÂRSTA DE SUB 16 ANI
Toate actțvțtănțae ie preaucrare a iateaor cu caracter personaa prezentate în această
Poațtțcă se referă excausțv aa persoane care au cea punțn 16 anț. Utțațzarea
sțstemeaora precum șț a rezuatateaor preaucrărțț este țnterzțsă cu prțvțre aa copțțț
care nu au împațnțt această vârstă fără consțmnământua părțnnțaor/reprezentannțaor
aegaaț aț acestora. În cazua în carea în cțuia eforturțaor noastre rezonabțae ie
prevențrea o astfea ie preaucrare are totușț aoca o vom înceta oiată ce observăm
faptua că utțațzatorțț nu au împațnțt vârsta mennțonată maț sus.

7.

SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR

Socțetatea vă țnformează prțn prezenta că evaauează șț actuaațzează constant măsurțae
ie securțtate țmpaementate pentru a asțgura o preaucrare a iateaor cu caracter personaa
în conițnțț ie sțgurannă șț securțtate.
8.

DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
În contextua preaucrărțț iateaor iumneavoastră cu caracter personaaa avenț
următoareae irepturț:
a. Dreptul de acces aa iateae cu caracter personaa preaucrate: avenț ireptua ie a
obnțne confrmarea faptuauț că iateae iumneavoastră cu caracter personaa sunt
sau nu preaucrate șța în caz afrmatțva ie a avea acces aa tțpua ie iate cu caracter
personaa șț conițnțțae în care sunt preaucrate a prțn airesarea uneț cererț în acest
sens către operatorua ie iate;
b. Dreptul de a solicita rectifcarea sau ștergerea datelor cu caracter
personal: avenț posțbțațtatea ie a soațcțtaa prțn airesarea uneț cererț în acest
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sens către operatorua ie iatea rectțfcarea iateaor cu caracter personaa țnexactea
compaetarea iateaor țncompaete sau ștergerea iateaor iumneavoastră cu caracter
personaa în cazua în cazua în care (ț) iateae nu maț sus necesare în scopua țnțnțaa
(șț nu exțstă un nou scop aegaa)a (țț) temețua jurțițc aa preaucrărțț este
consțmnământua persoaneț vțzatea persoana vțzată îșț retrage consțmnământua șț
nu exțstă aat temeț aegaaa (țțț) persoana vțzată îșț exercțtă ireptua ie a se opunea
țar operatorua nu are motțve aegțtțme care să prevaaeze pentru a contțnua
preaucrareaa (țv) iateae au fost preaucrate țaegaaa (v) ștergerea este necesară
pentru conformarea cu aegțsaanța UE sau aegțsaanța română sau (vț) iateae au fost
coaectate în aegătură cu servțcțț aae socțetănțț țnformanțonaae oferțte copțțaor (iacă
este cazua)a câni se apațcă cerțnne specțfce cu prțvțre aa consțmnământ;
c. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: avenț ireptua ie a obnțne
restrțcnțonarea preaucrărțț în cazurțae în care: (ț) consțieranț că iateae cu caracter
personaa preaucrate sunt țnexactea pentru o perțoaiă care să permțtă operatoruauț
să verțfce exactțtatea iateaor cu caracter personaa; (țț) preaucrarea este țaegaaăa
însă iumneavoastră nu iorțnț ca să vă ștergem iateae cu caracter personaaa cț să
restrângem utțațzarea acestor iate; (țțț) în cazua în care operatorua ie iate nu maț
are nevoțe ie iateae iumneavoastră cu caracter personaa în scopurțae mennțonate
maț susa însă iumneavoastră avenț nevoțe ie iate pentru a constataa exercțta sau
apăra un irept în țnstannă sau (țv) v-anț opus preaucrărțța pentru țntervaaua ie
tțmp în care să verțfcăm iacă temețurțae aegțtțme aae operatoruauț ie iate
prevaaează asupra irepturțaor persoaneț vțzate;
i. Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea atuncț
câni preaucrarea are aa bază consțmnământuaa fără însă a afecta aegaațtatea
actțvțtănțaor ie preaucrare reaațzate până în momentua respectțv;
e. Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor ițn motțve aegate ie
sțtuanța partțcuaară în care vă afanța atuncț câni preaucrarea se întemețază pe
țnteres aegțtțma precum șț ie a vă opunea în orțce momenta preaucrărțț iateaor în
scopurț ie marketțng ițrecta țncausțv crearea ie profaurț;
f.

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare
automatizată, inclusiv crearea de profluria care proiuce efecte jurțițce care
prțvesc persoana vțzată sau o afectează pe aceasta în moi sțmțaar într-o manțeră
semnțfcatțvă;

g. Dreptul la portabilitatea datelora însemnâni ireptua ie a vă prțmț iateae cu
caracter personaa pe care ae-anț furnțzat operatoruauț ie iate într-o formă
structuratăa utțațzată în moi curent șț care poate f cțtțtă automata precum șț
ireptua ie a transfera respectțveae iate către un aat operatora în cazua în care
preaucrarea are aa bază consțmnământua iumneavoastră sau executarea unuț
contract șț se reaațzează prțn mțjaoace automate;
Drepturțae ie maț sus pot f exercțtate în orțce moment. Pentru exercțtarea acestor
irepturța vă încurajăm să airesanț o soațcțtare în scrțsa iatată șț semnată sau în
format eaectronțc aa următoarea airesă : Mogosoațaa str.Cțobanuauța nr. 133a jui. Iafov
sau prțn e-mața aa protectțeiate@aipharma.com De asemeneaa în cazua în care iorțnț
să vă retragenț consțmnământua acoriat cu prțvțre aa scopurțae ie marketțng ițrecta
avenț posțbțațtatea ie a utțațza opnțunea „iezabonare” care este țncausă în fecare
comunțcare ie marketțng.
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h. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Protecție a Datelor
(ANSPDCP) și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente.
9.

MODIFICĂRI LA ACEASTĂ POLITICĂ

Această Poațtțcă ie Confiennțaațtate poate suferț ițn câni în câni moițfcărț șț poate f
actuaațzată ie către Socțetatea iupă cum va f necesar. Socțetatea vă va notțfca cu
prțvțre aa orțce moițfcărț materțaae sau substannțaae aae acesteț Poațtțcț ie
Confiennțaațtate șț se va asțgura că respectțva notțfcare este efectuată într-o manțeră
care asțgură auarea acestora aa cunoștțnnă ie către iumneavoastrăa spre exempau prțn
utțațzarea aireseț ie e-mața pe care ne-anț furnțzat-oa sau orțce mțjaoace aiecvate care să
asțgure o comunțcare efectțvă.
10. CONTACT
Putenț airesa orțce întrebare în aegătură cu prezentua iocument către Responsabțaua cu
Protecnța Dateaora care poate f contactat foaosțni următoareae ietaațț ie contract:
protectțeiate@aipharma.coma teaefon:021.301.74.74 sț/sau fax 021.301.74.75
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