
INFORMAREA PERSOANEI VIZATE 
CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL 

EVENIMENTULUI “A X-A EDIȚIE A CONFERINȚEI MEDICILOR REZIDENȚI PNEUMOLOGI” 
 

  

IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI 
În sensul Regulamentului 679/2016, noi, organizatorul științific și organizatorul logistic al 
evenimentului “A X-A EDIȚIE A CONFERINȚEI MEDICILOR REZIDENȚI PNEUMOLOGI” suntem 
operatori asociați, cu următoarele date de identificare și de contact: 

·    Societatea Română de Pneumologie: cu sediul în Sos. Viilor nr 90, sec. 3, București, 
România, e-mail: office@srp.ro, tel.: +4021 337 4460, fax: +4021 337 4460; 

·    Sănătatea Press Group: cu sediul în Strada Alexandru Moruzzi Voievod, București, 
Telefon: 0733-011.105, Email: office@SanatateaPress.ro. 

 
DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 
DPO Sănătatea Press Group: Neoprivacy SRL, e-mail: dataprotection@sanatatateapress.ro.  
 
SCOPURILE ÎN CARE SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL 

1. Înscrierea lucrărilor; 
2. Selecția celor mai interesante 60 de lucrări înscrise pentru a participa la cea de-a X-a ediție a 

Conferinței Medicilor Rezidenților Pneumologi; 
3. Comunicarea codului de acces la Conferință autorilor lucrărilor selectați de comisie; 
4. Crearea contului de acces pe platforma https://sanatatea.online/, dacă participantul nu deține 

deja cont pe platformă; 
5. Participarea la lucrările conferinței; 
6. Participarea la concursul cu premii, conform Regulamentul de participare aprobat de 

Comitetul științific; 
7. Decernarea premiilor și anunțarea câștigătorilor; 
8. Completarea chestionarelor de evaluare de către participanți și procesarea acestora de către 

Comitetul Științific al conferinței; 
9. Întocmirea diplomelor de participare  
10. În scop justificativ financiar contabil și împotriva spălării banilor, prin transmiterea declarației 

anuale 205, către ANAF și pentru reținerea la sursă a impozitului pe venit și virarea acestuia 
către Bugetul consolidat al statului, pentru premiile în bani. 

 
TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII  
Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face în baza art. 6, alin. 1, lit. b) - contract, c) - 
obligație legală și f) - interes legitim din Regulamentul 679/2016. 
Interesul legitim urmărit de operatori este promovarea evenimentului “A X-A EDIȚIE A CONFERINȚEI 
MEDICILOR REZIDENȚI PNEUMOLOGI” și încurajarea, inclusiv sub aspect financiar, a specialiștilor 
pentru a contribui la dezvoltarea domeniilor specifice de activitate ale acestora sub aspect științific. 
Prezentările participanților se înregistrează audio-video și se folosesc doar de către aceștia ca 
material științific / de documentare științifică. 
 
CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE 
Pentru acordarea premiilor și îndeplinirea celorlalte obligații legale pe care le avem, prelucrăm 
următoarele date cu caracter personal: 

● Numele și prenumele/e-mailul/telefonul câștigătorilor pentru comunicarea cu aceștia în 
legătură cu transmiterea premiilor. 

● Adresa de livrare a premiilor. 
 
DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

mailto:office@srp.ro


În cazul în care premiile sunt în bani, divulgăm datele dvs. cu caracter personal către banca la care 
dețineți contul în care virăm premiul și către ANAF / Bugetul consolidat al statului. 
 
TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ SAU O 
ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 
Nu transferăm datele dvs. personale către o țară terță sau o organizație internațională. 
 
STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Stocăm datele dvs. cu caracter personal conform legislației naționale în vigoare privind activitatea de 
contabilitate și de impozitare a veniturilor, precum și în baza Nomenclatorului arhivistic aprobat la 
nivelul operatorilor. 
 
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 
Persoana vizată își poate exercita următoarele drepturi cu privire la și în raport cu fiecare dintre 
operatorii asociați, folosind datele de contact ale fiecărui operator furnizate în preambulul prezentei 
note de informare: 

● Dreptul de acces 
● Dreptul la rectificarea datelor personale 
● Dreptul la restricționarea prelucrării 
● Dreptul de opoziție 
● Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. 

 
FURNIZAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Furnizarea datelor dvs. este obligatorie pentru a participa la eveniment, pentru eliberarea 
documentelor de participare, pentru participarea la concursul cu premii și pentru a vă putea transfera 
premiul în bani prin virament bancar și îndeplinirea obligațiilor legale privind declararea și impozitarea 
veniturilor la sursă, in functie de valoarea premiilor, unde este cazul. Dacă refuzați furnizarea datelor 
personale solicitate, nu puteți participa la eveniment și nu vă putem acorda premiul. 
În cazul în care refuzați premiul, nu sunteți obligați să furnizați niciun fel de date personale 
suplimentare pentru atingerea acestui scop. 
 
SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL 
Datele personale prelucrate pentru îndeplinirea scopurilor precizate anterior provin de la dvs. sau de 
la organizatorii Congresului. 
 
PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT INCLUZÂND CREAREA DE PROFILURI 
Datele personale colectate pentru atingerea scopurilor sus amintite nu sunt prelucrate printr-un 
proces decizional automatizat și nici pentru crearea de profiluri. 
PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ÎN ALTE SCOPURI 
Operatorii nu prelucrează datele personale în alte scopuri decât cele declarate. Prelucrarea datelor 
în scopuri statistice sau de arhivare în interes public se va face după anonimizarea acestora. 
 
DATELE DE CONTACT ALE AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
În cazul în care considerați că datele dvs. cu caracter personal nu au fost prelucrate de operatori în 
conformitate cu prevederile Regulamentului 679/2016, vă puteți adresa cu o plângere la ANSPDCP: 
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 București, România, Email: 
anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, Telefon fix: +40.318.059.211, 
+40.318.059.212. 
 
SANATATEA PRESS GROUP SRL 
 
 


