
ASOCIATIA NATIONALA ROMANA DE STROKE (AVC) 

Sos.Berceni nr.10-12 sector 4 BUCURESTI  

Telefon/Fax: 021 3347170 E-mail: ibcv_cp@hotmail.com   

 

 

A C O R D  

DE PROCESARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

ASOCIATIA NATIONALA ROMANA DE STROKE (AVC) cu sediul in Bucuresti, Sos.Berceni nr.10-12 sector 

4, va informeaza prin prezenta ca, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare, prelucreaza urmatoarele date cu 

caracter personal, apartinand medicilor/ furnizorilor/ beneficiarilor/ colaboratorilor: 

 

Nr. 

crt. 

Date personale Scopul  

prelucrarii 

Temeiul legal  

al prelucrarii 

Perioada maxima  

de pastrare 

1. Detalii personale 

(copie act identitate, 

profesie, specialitate, 

grad profesional/ 

didactic, cod unic de 

identificare medic 

(CUIM), loc de 

munca, adresa, 

telefon, e-mail) 

Transmiterea datelor cerute de Colegiul 

Medicilor din Romania dupa Conferinta 

Nationala de Stroke (AVC) (Decizia 

12/29.06.2018/CMR). 

Inscrierea ca membru in Asociatia 

Nationala Romana de Stroke. 

Anunturi legate de desfasurarea cursurilor 

de perfectionare a pregatirii profesionale, a 

conferintelor si a congreselor. 

 

 

Consimtamant scris 

 

1 an 

2 Detalii financiare 

(cont bancar, 

detalii banca) 

Inscrierea cu taxa de participare la 

Conferinta Nationala de Stroke (AVC). 

Toate activitatile legate de organizarea 

Conferintei Nationale de Stroke organizata 

anual (inchiriere sali, materialele distribuite 

in cadrul conferintei, participarea cu stand 

a companiilor farmaceutice, servicii de 

catering, etc.)   

 

Consimtamant scris. 

 

 

Obligatii legale.  

 

Derularea 

contractelor cu 

furnizorii. 

1 an 

 

Datele cu caracter personal apartinand medicilor, nu sunt transmise catre terte parti, cu exceptia cazurilor prevazute de 

lege si a celor in care transmiterea se face in interesul persoanei vizate si/sau în derularea contractelor. 

În conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare vă informăm prin prezenta că aveţi următoarele drepturi: 

− dreptul de a cere rectificarea datelor dumneavoastră 

− dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal 

− dreptul de a cere stergerea datelor dumeavoastră cu caracter personal din baza de date si arhiva 

De asemenea, vă informăm prin prezenta că ASOCIATIA NATIONALA ROMANA DE STROKE prelucrează 

datele dumneavoastră cu caracter personal in conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI nr. 679 din 27 aprilie 

2016 al Parlamentului European, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, iar dumneavoastra beneficiati de drepturile prevazute in 

Capitolul III: Drepturile persoanei vizate, respectiv: accesul la datele cu caracter personal proprii, rectificarea sau 

ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării sau a dreptului de a se opune prelucrării, precum şi dreptul la 

portabilitatea datelor, in conditiile respectarii prevederilor ce constituie temei legal pentru prelucrarea datelor. 

Dacă aveţi  solicitări  sau precizări în legătură cu oricare dintre drepturile dumneavoastră referitoare la 

prelucrarea datelor cu caracter personal sau dacă doriţi să faceţi o plângere în legătură cu modul în care stocăm 

sau utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm sa ne contactaţi folosind datele de contact 

menţionate în partea introductivă a prezentei notificări. 

In situatia in care considerati ca drepturile dumneavoastra prevazute in Regulamentul nr. 679/2016 al Parlamentului 

European au fost incalcate, puteti depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 

Caracter Personal. 
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