
Alliance Healthcare Romania S.R.L., cu sediul in Str. Amilcar C. Sandulescu 7, 060859, sector 

6, Bucuresti („Alliance Healthcare Romania” sau „Noi”) vă prezintă în această nota de informare 

modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal. Prelucrarea descrisa in 

continuare poate fi efectuata parțial de împuterniciți ai Alliance Healthcare Romania S.R.L. 

 

Scopurile și baza legală a prelucrărilor 

Datele dvs. personale sunt prelucrate în scopul transmiterii către dumneavoastră a unor 

comunicări comerciale/ de promovare a unor produse si/ sau servicii. 

Prelucrarea acestor date se face cu consimțământul dumneavoastră explicit, pe care îl exprimați 

la momentul în care vă înregistrați prin platforma online. 

 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm 

Alliance Healthcare Romania colectează numai datele personale necesare în scopurile 

menționate mai sus. Astfel, solicitam persoanelor care acceseaza platform online doar acele date 

care sunt evidentiate in mod explicit in formular. 

Categoriile de date personale supuse prelucrărilor, pentru scopurile arătate in prezenta, sunt 

următoarele: 

Date de identificare și contact, precum: 

- Numărul de telefon; 

- Adresa de email; 

Datele personale nu sunt supuse unui proces decizional individual automatizat. 

 

Sursa datelor cu caracter personal 

Datele personale care se prelucreaza sunt cele pe care ni le transmiteți prin intermediul 

formularului completat de dumneavoastră la momentul accesării platformei online. 

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Alliance Healthcare Romania prelucreaza direct sau prin imputerniciti datele personale colectate 

in conditiile aratate mai sus. Datele nu sunt transmise altor entitati. 

 

Perioada de stocare a datelor personale 

Date personale pe care ni le-ați transmis vor fi păstrate până în momentul în care hotăram să nu 

mai efectuam comunicări comerciale/ de promovare a unor produse si/ sau servicii sau ne 

anunțați că doriți să renunțați la primirea acestor comunicări. 

 

Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora 

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de a va retrage consimțământul, 

dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea 

prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor și dreptul la opoziţie. 

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor 

din cadrul Alliance Healthcare Romania S.R.L., la sediul din Str. Amilcar C. Sandulescu 7, 

060859, sector 6, București, prin telefon la +(40) 021 407.77.11 sau prin e-mail: 

dataprotection@alliance-healthcare.ro. 

 

Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ. 

Nu sunt prelucrate date cu caracter personal speciale. 
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