DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT SĂNĂTATEA PRESS GROUP

Prin semnarea prezentului înscris, Persoana vizată, declară că este de acord ca Societatea SĂNĂTATEA PRESS GROUP S.R.L.
cu sediul în Mun. București, str. Birnova, nr. 5, bl. M 117, sc.1, ap. 6, Sector 5, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub
nr. J40/10412/2008, să fie autorizată să proceseze o serie de date cu caracter personal cum ar fi: nume, prenume, cuim, codul numeric
personal, numărul de telefon, adresa de poștă electronică. Unele dintre aceste date vor fi folosite în scopul înscrierii și participării
dumneavoastra: Cursul pre-congres „112: diabetologie de urgență”, manifestare organizată de Sănătatea Press Group
(managementul logistic), care include și înregistrarea participanților și realizarea evidenței acestora. De asemenea, prin semnarea
prezentului înscris vă dați consimțământul să fiți înregistrat în baza de date a S.C. Sănătatea Press Group, cu datele pe care ni le
furnizați, iar ulterior, să vă putem trimite pe datele de corespondență diverse informări legate de activitatea și proiectele în care este
implicată compania.
Persoana vizată, înțelege și este de acord cu faptul că, Societatea SĂNĂTATEA PRESS GROUP S.R.L. va prelucra datele
dumneavoastra cu caracter personal, pe care ni le-ați furnizat, pentru realizarea scopului pentru care au fost colectate și pentru care
ne dați consimțământul.
În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 pentru protecția datelor, Persoana vizată își dă consimțământul
expres ca Societatea SĂNĂTATEA PRESS GROUP S.R.L. să prelucreze datele cu caracter personal, specificate anterior, în scopurile
enunțate mai sus, să dezvăluie și să transfere datele sale cu caracter personal în țară și/sau în străinătate, societăților specializate în
prelucrarea datelor cu caracter personal, furnizorilor de servicii români și străini sau alți contractanți, pentru procesarea și găzduirea
datelor, precum și societăților partenere ale Societății SĂNĂTATEA PRESS GROUP S.R.L. sau unor instituții pentru a-și îndeplini
scopurile pentru care au fost colectate anumite date, respectiv eliberarea unor documente aferente participării dumneavoastră la
diferite evenimente. În cazul transferului datelor către alt operator, vă asigurăm că prelucrările efectuate de terţ au scopuri similare
cu prelucrarea iniţială. Societatea are de asemenea dreptul să dezvăluie datele Persoanei vizate cu caracter personal autorităților
competente.
Persoana vizată a fost informată de către Societatea SĂNĂTATEA PRESS GROUP S.R.L. despre faptul că își poate exercita dreptul
de a retrage, în orice moment, consimțământul dat în vederea opririi prelucrării datelor, printr-o notificare gratuită către Societatea
SĂNĂTATEA PRESS GROUP S.R.L.. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată prin e-mail la
dataprotection@sanatateapress.ro și concomitent la office@sanatateapress.ro. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea
consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact
retroactiv). Dacă, consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus.
Persoana vizată a fost informată și este conștientă de faptul că că își poate exercita următoarele drepturi: dreptul de a primi informații
cu privire la prelucrarea datelor și o copie a datelor furnizate, dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte sau completarea
datelor incomplete, dreptul de a solicita ștergerea datelor cu caracter personal și, în cazul în care datele cu caracter personal au
fost făcute publice, transmiterea informațiilor referitoare la solicitarea de ștergere către alți operatori, dreptul de a solicita
restricționarea prelucrării datelor, dreptul de a primi datele personale furnizate societății SĂNĂTATEA PRESS GROUP S.R.L. și
de a solicita transmiterea acestor date către un alt operator, dreptul de a se opune prelucrării datelor cu intenția de a înceta
prelucrarea precum și dreptul de a depune plângere la autoritate de supraveghere.
Datele cu caracter personal furnizate de către Persoana vizată vor fi stocate de Societatea SĂNĂTATEA PRESS GROUP S.R.L. până
la momentul atingerii scopului legitim anterior descris sau pe durata activității companiei, cu excepția cazului în care avem obligația
legală de a stoca în continuare datele dumneavoastră, în scopul de a le prezenta autorităților publice.
Consimțământul Persoanei vizate este valabil în privința tuturor datelor cu caracter personal menționate mai sus, precum și orice
alte date cu caracter personal similare furnizate Societății SĂNĂTATEA PRESS GROUP S.R.L. pe toată durata desfășurării
evenimentului și pentru viitor, în condițiile legii.
În cazul în care doriți mai multe informații privind prelucrarea datelor, vă rugăm să nu ezitați să contactați responsabilul pentru
procesarea datelor, utilizând următoarele date de contact: dataprotection@sanatateapress.ro, office@sanatateapress.ro sau
consultând informațiile de pe pagina noastră web: www.sanatateapress.ro
Vă rugăm marcați cu un [x] dacă doriți sa fiți contactat în scopul furnizării de informații referitoare la diferite activitati și proiecte
în care Societatea Sănătatea Press Group este implicată, campanii de marketing, oferte vizând proiectele, produsele noastre,
evenimente și/ sau alte forme de publicitate, precum și alte informări:
Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin canalele de mai
sus în scopurile descrise în această declarație de consimțământ. Acest formular este valid numai în cazul în care această
casuță este bifată cu X.
Data completării

Nume Prenume Semnătura

