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MEDNET GREECE Service Provision Commercial Societe Anonyme [o societate nființată în 

conformitate cu legislația din Grecia, având sediul social în Atena, Grecia, precum și sucursale în 

București, România și Nicosia, Cipru, Denumită în continuare „MedNet Greece”] este conștientă de 

importanța pe care o are pentru dumneavoastră păstrarea confidențialității în momentul în care vizitați 

website-ul nostru. Este în interesul nostru comun să ne asumăm responsabilitatea în ceea ce privește 

garantarea confidențialității datelor dumneavoastră, în conformitate cu prevederile aplicabile ale 

legislației privind protecția datelor. Utilizăm tehnologie de ultimă generație pentru a comunica 

dumneavoastră, în timp ce garantăm securitatea datelor dumneavoastră. 

 

1. Aplicabilitate 
 

Următoarea declarație de confidențialitate se aplică prezenței pe Internet a MedNet Greece. Acest 

website cuprinde link-uri către website-uri terțe (link-uri externe), care rămân responsabilitatea 

respectivilor operatori. În cazul în care constatați că website-ul nostru conține un link către un website 

al cărui conținut încalcă legislația alocabilă, vă rugăm să ne informați la dpo@mednet.com.gr. 

Vom înlătura link-ul respectiv de pe website-ul nostru fără întârziere. MedNet Greece nu își asumă nicio 

responsabilitate cu privire la topica, corectitudinea, caracterul cuprinzător sau calitatea informațiilor 

furnizate. 

 

2. Utilizarea datelor dumneavoastră 
 

Prin prezenta, dorim să explicăm modalitatea în care datele dumneavoastră cu caracter persona vor fi 

prelucrate atunci când vizitați website-ul MedNet Greece, și să vă informăm cu privire la drepturile 

dumneavoastră în baza legislației privind protecția datelor. 

 

2.1. Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor dumneavoastră, și cine este  
Responsabilul nostru cu Protecția Datelor? 

MEDNET GREECE Service Provision Commercial Societe Anonyme 

Strada Pergamou nr. 3 
17121 Atena, Grecia 
Tel.: +30 21 0930 7900 
Fax: +30 21 0930 7601 
Email:dpo@mednet.com.gr 
 

Dacă vă aflați în Cipru: 

MedNet GREECE SA – Sucursala CIPRU  
Str. Amfipoleos 2, Cladirea Markou,  
2025 Strovolos, Nicosia - CIPRU 
Tel.: +357 22450752 
Fax: +357 22519819  
Email: dpo@mednet.com.gr 
 

Dacă vă aflați în România: 

MedNet GREECE SA – Sucursala ROMÂNIA  
Bd. Iancu de Hunedoara nr. 54B,  
Avantgarde Office Building, Etaj 1  
București - ROMÂNIA 
Tel.: +40 314335040 
Fax: +40 314377184 
Email: dpo@mednet.com.gr 

Protectia datelor si securitatea informatiilor 
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Puteți contactat Responsabilul cu Protecția Datelor,  Dna. Vassiliki Kyriakidi, +302019307907, 

email: dpo@mednet.com.gr. 

 
 
2.2 Ce categorii de date utilizăm, și de unde le preluăm? 

În general, aveți libertatea de a utiliza/vizita website-ul nostru în mod anonim. MedNet Greece nu 

salvează date cu caracter personal sau identificabile (ex. adrese IP) al vizitatorilor website-ului. 

Colectăm date impersonale cu privire la vizitele efectuate pe website-ul nostru (data, ora, paginile 

vizitate, navigare, software utilizat) pentru a putea analiza, în mod anonim obiceiurile utilizatorilor, prin 

intermediul unui furnizor de servicii extern. Datele sunt anonimizate înainte de a fi salvate de furnizorul 

de servicii. 

 
2.3. Care sunt scopurile prelucrării datelor? 

În cazul în care ne dezvăluiți datele dumneavoastră cu caracter personal în circumstanțe specifice (de 

exemplu, prin completarea unui formular de contract), gestionăm aceste date cu confidențialitate, în 

conformitate cu reglementările privind protecția datelor în vigoare, la sediul societății noastre. În cazul 

în care ne transmiteți un e-mail, sau în cazul în care completați și înaintați un formular on-line de pe 

website-ul nostru, vom utiliza datele dumneavoastră cu caracter pe care ni le puneți la dispoziție 

(precum numele și adresa e-mail) doar pentru a coresponda cu dumneavoastră, pentru a vă transmite 

informațiile pe care le-ați solicitat, sau pentru orice alte scopuri stipulate în respectivul formular. 

Din motive tehnice sau legale, date cu caracter personal pot fi colectate și comunicate către noi și în 

formă codificată din zone ale website-ului nostru, disponibile doar utilizatorilor cu autorizare specială. 

Cantitatea de date colectate depinde de aplicația utilizată. 

Pentru fiecare aplicație prin care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vom prevedea o 

declarație de confidențialitate personalizată pentru a vă informa cu privire la prelucrarea datelor 

dumneavoastră. 

 
2.4 Care este temeiul juridic de la baza prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal? 

Prelucrăm datele dumneavoastră în baza prevederilor Regulamentului General European privind 

Protecția Datelor (RGPD), și a tuturor legilor aplicabile prelucrării datelor cu caracter personal. 

Temeiurile legale fundamentale ale prelucrării depind de contextul și de scopul pentru care colectăm 

datele dumneavoastră. Din acest motiv, vă vom informa separat, prin intermediul declarațiilor de 

confidențialitate personalizate, cu privire la aplicarea sau procesarea respectivă. 

Ca regulă generală, colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a 

comunica cu dumneavoastră și pentru a vă transmite informațiile pe care le solicitați. Acest lucru poate 

fi necesar, în contextul unei relații contractuale, desfășurării contractului sau procesului anterior 

încheierii unui contract (de exemplu, procesul de recrutare), sau la solicitarea dumneavoastră. Atunci 

când aplicațiile au un acces restrâns (de exemplu, solicitarea unui post sau portalul acționarilor), 

consimțământul utilizatorului sau al persoanei vizate va constitui temeiul legal. 

 
2.5 Cine primește datele dumneavoastră? 

În cadrul MedNet Greece, doar personalul și departamentele responsabile cu respectiva prelucrare vor 

primi datele dumneavoastră; o distribuire clară a responsabilităților și a conceptului de acces se aplică 

în acest sens. Datele pot fi, de asemenea, dezvăluite furnizorilor de servicii în scopurile stipulate mai 

sus. Utilizarea de furnizori de servicii este necesară, de exemplu, în gestionarea și întreținerea 

sistemelor noastre IT. De asemenea, utilizăm furnizori externi de servicii și pentru suport în gestionarea 

candidaților pentru posturile disponibile din cadrul societății. Dacă prelucrăm oricare dintre datele 

dumneavoastră cu caracter personal în anumite scopuri, veți primi o notificare cu privire la utilizarea 

exactă a datelor dumneavoastră. 
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Furnizorii de servicii care vă transmit informațiile solicitate (precum broșuri prin e-mail, buletine 

informative) vor primi datele dumneavoastră date cu caracter personal solicitate (ex. serviciile poștale 

primesc numele șui adresa dumneavoastră). 

 
2.6. Vom trimite datele dumneavoastră către terțe țări? 

În cazul în care datele cu caracter personal trebuie transferate către furnizori de servicii sau societățile 

ale Grupului din afara Zonei Economice Europene (EEA), acest lucru va avea loc doar atunci când 

Comisia Europeană a confirmat că nivelul de protecție asigurat de respectivele țări este suficient, sau 

atunci când protecția datelor este garantată prin orice mijloc, la un nivel suficient (de exemplu, prin 

clauze contractuale conform standardelor UE, Acoperire de Confidențialitate).  

Puteți solicita informații din partea persoanei de contact menționate mai sus. 

 
2.7 Ce măsuri am implementat în scopul protejării datelor dumneavoastră? 

Am implementat măsuri de securitate tehnice și organizaționale de ultimă generație pentru a proteja 

datele împotriva manipulărilor, pierderii, distrugerii accidentale sau intenționate și împotriva accesului 

neautorizat al terților. Utilizăm sistemul de codificare Secure Socket Layer (SSL) pentru a proteja orice 

informații pe care dumneavoastră le introduceți în formularele de paginile noastre web. Codificarea SSL 

protejează datele dumneavoastră împotriva accesului neautorizat al terților, în timpul transferului. Puteți 

recunoaște o conexiune codificată prim modificarea în motorul dumneavoastră de căutare a liniei de 

adresă de la „http://” la „https://”, și prin apariția simbolului „lacăt” în fereastra motorului de căutare. 

Pentru propria dumneavoastră securitate, vă rugăm să utilizați întotdeauna formularele noastre de 

contact. În cazul în care dumneavoastră ne transmiteți date necodificate într-un e-mail normal, 

neprotejat, este posibil ca terți neautorizați să obțină accesul la acestea sau să modifice datele 

dumneavoastră în timpul transmiterii lor prin Internet. 

 
2.8 De ce drepturi cu privire la protecția datelor beneficiați ca persoană vizată? 

De la adresele indicate mai sus, puteți solicita informații cu privire la datele cu caracter personal pe 

care le-m stocat sub numele dumneavoastră. În plus, în anumite condiții, puteți solicita ca datele 

dumneavoastră să fie șterse sau corectate. Mai mult, aveți, de asemenea, dreptul de a restricționa 

prelucrarea datelor dumneavoastră și dreptul la dezvăluirea datelor pe care le-ați pus la dispoziție în 

mod structurat, într-un format comun, lizibil de orice computer. 

 
2.9 Dreptul de a obiecta 

În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră în scopul protejării intereselor legitime, aveți dreptul 

de a obiecta cu privire la această prelucrare pe motive care țin de situația dumneavoastră specială. Nu 

vom mai prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal decât în cazul în care putem demonstra 

temeiuri legitime ale prelucrării acestora, care depășesc interesele, drepturile și libertățile 

dumneavoastră, sau în cazul în care prelucrarea servește confirmării, exercitării sau apărării pretențiilor 

legale. 

În cazul în care prelucrăm datele în baza consimțământului dumneavoastră, dumneavoastră puteți 

revoca acest consimțământ, cu privire la prelucrările ulterioare, în orice moment. 

 
2.10 Pe cine puteți contacta în cazul în care aveți o plângere? 

Dacă doriți să înaintați o plângere, puteți contacta Responsabilul cu Protecția Datelor menționat mai 

sus, sau autoritatea de stat pentru protecția datelor. Autoritatea responsabilă pentru MedNet Greece 

este: 
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Autoritatea Elenă pentru Protecția Datelor  
Kifissias 1-3, 
115 23 Atena, Grecia 
http://www.dpa.gr 
Email: contact@dpa.gr  
 

Dacă sunteți localizați în Cipru, puteți contacta:  

Biroul Comisarului pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal  

Iasonos 1 
1082 Nicosia, Cipru 

CP 23378, 1682 Nicosia, Cipru  

Tel: +357 22818456 
Fax: +357 22304565, 
Email: commissionerdataprotection.gov.cy 
 

Dacă sunteți localizați în România: 

Autoritatea  Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  

 28 30 Magheru Blvd, District 1, București 

Tel: +40 318 059 211, 
Fax: +40 318 059 602 
www.dataprotection.ro 
 
 
 
2.11 Pentru cât timp se stochează datele dumneavoastră? 

Vom șterge datele dumneavoastră cu caracter personal imediat ce acestea nu mai sunt necesare 

scopurilor menționate mai sus. Perioadele de păstrare aplicabile durează, de obicei, până la zece ani. 

În plus, este posibil ca datele dumneavoastră cu caracter personal  să fie stocate până în momentul 

prescrierii oricăror pretenții legale împotriva noastră (perioadele legale de prescriere, între 6 și 20 de 

ani, care pot fi suspendate sau reînnoite în conformitate cu legislația aplicabilă). Pentru respectivele 

tipuri de prelucrare se vor furniza detalii suplimentare, atunci când este cazul. 

 

2.12 Aveți obligația de a ne transmite datele dumneavoastră? 

Nu aveți obligația de a ne pune la dispoziție date cu caracter personal în momentul în care accesați 

website-ul MedNet Greece. Însă, există servicii pentru care solicităm date cu caracter personal din 

partea dumneavoastră – de exemplu, pentru a vă transmite informații, un buletin informativ pe care l-ați 

solicitat, detalii cu privire la un contract, sau pentru a lua în considerare candidatura dumneavoastră 

pentru ocuparea unui post vacant. Fără aceste date, MedNet Greece nu poate furniza serviciile pe care 

le solicitați. Colectăm doar datele necesare într-o anumită situație. Atunci când prelucrăm datele 

dumneavoastră cu caracter personal, vă vom comunica, separat, scopul, destinatarii, temeiurile legale 

și orice alte drepturi de care puteți beneficia. 

 

2.13 Aplicăm măsuri automatizate de luare a deciziilor sau profilare? 

Atunci când utilizăm prelucrări exclusiv automatizate  – inclusiv profilare – pentru a lua o decizie într-o 

anumită situație, vă vom informa cu privire la această aplicație. 

 

2.14. Utilizarea datelor dumneavoastră în procese specifice  

Cerințele legale cu privire la informații se aplică în conformitate cu legislația națională privind protecția 

datelor și, în special, cu Regulamentul General European cu privire a Protecția Datelor, imediat ce date 

cu caracter personal sunt colectate de la dumneavoastră în scopul prelucrării. Din acest motiv, notificări 

cu privire la modalitatea de utilizare a datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi incluse, în 

viitor, în documentele societății, dar, vor fi , de asemenea, emise și în tipul diverselor prelucrări 

http://www.dpa.gr/
mailto:contact@dpa.gr
mailto:commissionerdataprotection.gov.cy
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(candidaturi pentru post vacant, abonări la buletine informative, studii etc.). În momentul în care 

MedNet Greece primește date cu caracter personal, vă va informa cu privire la acest lucru, în situația 

specifică. 

 

2.15 Modificarea prezentei declarații privind protecția datelor  

Îmbunătățirea continuă a website-ului nostru, și utilizarea de noi tehnologii, fac necesară modificarea 

periodică a declarației noastre privind protecția datelor. Atunci când vizitați website-ul nostru, vă rugăm 

să citiți versiunea curentă a declarației noastre privind protecția datelor. 

 
 

3. Prezența pe Internet 
 

3.1 Utilizarea de cookies-uri 

În timpul vizitei dumneavoastră online, computerul dumneavoastră salvează cookies-uri  – fișiere de 

mici dimensiuni, care controlează modul în care website-ul nostru este afișat și funcționează. Cookies-

urile nu au efecte negative asupra computerului dumneavoastră computer și nu conțin viruși. Cookies-

ul ne ajută să facem prezența noastră pe Internet mai prietenoasă, mai eficientă și mai sigură. 

Majoritatea cookies-urilor pe care le utilizăm sunt  cookies-uri de sesiune, care se șterg automat în 

momentul în care părăsiți website-ul nostru. Alte cookies-uri rămân pe computerul dumneavoastră până 

în momentul în care le ștergeți. Aceste cookies-uri ne permit să vă recunoaștem motorul de căutare 

următoarea dată când ne vizitați, și setările motorului permit ca paginile vizualizate anterior să se 

încarce mai repede, de exemplu. Utilizăm cookies-uri pentru a vă oferi ceam mai bună posibilă 

experiență pe website-ul nostru. 

Așadar, salvăm și analizăm datele acestora – deși nu vă identifică personal. Acest lucru îmbunătățește 

utilitatea website-ului nostru. Efectuăm analize statistice anonime ale prezenței noastre pe Internet și 

facem nicio referire la persona dumneavoastră. 

Puteți modifica setările motorului dumneavoastră de căutare pentru a fi notificat/ă în momentul în care 

se utilizează cookies-uri și le puteți permite doar o dată, sau le puteți refuza în anumite situații sau 

întotdeauna. Puteți, de asemenea, activa ștergerea automată a cookies-urilor la închiderea motorului 

de căutare. Dezactivarea cookies-urilor poate restricționa funcționalitatea website-ului. 

 
3.2 Fișiere-jurnal de pe server  

Informațiile pe care motorul dumneavoastră de căutare ni le transmite în mod automat sunt colectate 

automat și salvate în fișiere-istoric pe server. Acestea includ: 

 Tipul și versiunea motorului de căutare 

 Sistemul de operare utilizat  

 URL-ul preferat (URL-ul de pe care vine utilizatorul) 

 Denumirea gazdei (denumire rețelei) computerului de accesare (fără adresă IP) 

 Momentul plasării cererii pe server  

Aceste date nu pot duce la identificarea persoanelor fizice, nici nu comasăm datele cu alte surse de 

date. Ne rezervăm dreptul de a analiza informațiile ulterior și de a raporta către autorități (precum poliție 

sau procuratură), în cazul în care există indicații clare că prezența noastră pe Internet este utilizată în 

mod ilegal (de exemplu, un atac cibernetic asupra rețelei noastre). 

 
 

4. Utilizarea rețelelor sociale 
 

Funcții specifice și module de extensie către rețele sociale sunt încastrate în website-ul nostru sub 

formă de iconițe de mici dimensiuni. În prezent, includem notificările RSS. 
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Implicit, MedNet Greece include iconițe dezactivate încastrate, care nu contactează serverele acestor 

rețele externe la accesarea website-ului MedNet Greece. Butoanele devina active și creează o 

conexiune doar atunci când apăsați în mod intenționat pe acestea, confirmând astfel consimțământul 

dumneavoastră cu privire la comunicarea cu respectivii furnizori. Prin introducerea datelor 

dumneavoastră personale de conectare la aceste rețele, creați o conexiune către dumneavoastră. 

Astfel părăsiți prezența Internet a MedNet Greece și sfera noastră de influență. MedNet Greece nu 

înregistrează rețeaua externă pe care o activați. La următoarea dumneavoastră vizită pe website-ul 

MedNet Greece, modulele de extensie către rețelele sociale revin la modul inactiv, pentru a se asigura 

că nicio informație nu este comunicată automat către rețelele sociale la fiecare vizită. 

Când interacționați cu module de extensie către rețelele sociale – de exemplu, pin introducerea unui 

comentariu – o notificare corespunzătoare este transmisă către rețeaua socială și salvată în 

conformitate cu politica respectivei rețele. Vă rugăm să consultați declarația respectivei rețele cu privire 

la protecția datelor pentru a identifica detalii despre obiectul și scopul datelor colectate, utilizarea și 

prelucrarea acestora, precum și despre drepturile care vă revin și opțiunile de care dispuneți in 

protejarea confidențialității dumneavoastră. 

 
 

5. Email 
 

Adresa e-mail pe care o puneți la dispoziție va fi utilizată de MedNet Greece pentru a vă răspunde la 

solicitările de informații. Orice date personale sau confidențiale vor fi codificate sau, în cazul în care 

acest lucru nu este posibil, vă vor fi transmise prin intermediul poștei normale. În cazul în care cuprinsul 

e-mailului se referă la o relație contractuală, MedNet Greece va salva e-mailul. Adresa e-mail va fi 

salvată exclusiv pentru a coresponda cu dumneavoastră și nu va fi dezvăluită terților. Nu veți primi 

niciodată din partea noastră un e-mail nesolicitat. Prin urmare, în cazul în care primiți un e-mail 

nesolicitat care pare a fi trimis de noi, acesta este transmis fraudulos și va fi șters. Înainte de transmite 

un e-mail necodificat către MedNet Greece, vă rugăm să vă amintiți că cuprinsul acestuia nu este 

protejat împotriva accesului sau manipulării neautorizate.  

 

 

Ultima actualizare: martie 2019 

 


