
INFORMAREA PERSOANEI VIZATE 

CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN 

CADRUL CURSULUI INTERNAȚIONAL “OSTEOPOROSIS ESSENTIALS: 

DENSITOMETRY, DIAGNOSIS AND MANAGEMENT” 

 

  

IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI 

În sensul Regulamentului 679/2016, noi, organizatorii cursului internațional  științific 

și Producătorul online al conferinței (care asigură managementul logistic & tehnic al 

webinarului) “OSTEOPOROSIS Essentials:Densitometry, Diagnosis and Management” – 

curs dezvoltat de către Societatea Internaţională de Densitometrie Clinică (ISCD) și Federația 

Internațională de Osteoporoză (IOF), suntem operatori asociați, cu următoarele date de 

identificare și de contact: 

● Organizator științific: Societatea Română de Endocrinologie – Grupul de lucru pentru 

osteoporoză: cu sediul în Bd. Aviatorilor nr. 34-38, Bucureşti, 011863, România, e-

mail: office@sre.ro., Tel/Fax: +40213177430; 

● Organizator: Centrul de Cercetare în Patologia şi Tratamentul Bolilor Reumatismale 

Sistemice – UMF Carol Davila București: cu sediul în Strada Dionisie Lupu nr. 37, 

Sector 2, București. Cod poștal: 020021, e-mail: rectorat@umfcd.ro, Telefon: +4021 

3180719, +4021 3180721, +4021 3180722; 

● Producătorul online al conferinței (care asigură managementul logistic & tehnic al 

webinarului) Sănătatea Press Group: cu sediul în Strada Alexandru Moruzzi 

Voievod, București, Telefon: 0733-011.105, e-mail: 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 
● Înscrierea la curs a medicilor primari / specialiști și a medicilor rezidenți; 

● Înscrierea medicilor primari / specialiști și a medici rezidenți la examenul final al 

cursului; 

● Eliberarea certificatelor de absolvire a cursului; 

● Plata taxei de participare și a costului examinării online pentru obținerea certificatului 

ISCD&IOF; 

● Comunicarea cu cursanții privind confirmarea înscrierii la curs, accesul la curs (link-

ul evenimentului și un cod de acces); 

● În scop justificativ financiar contabil și împotriva spălării banilor. 

 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII 
Prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal se face în baza GDPR, art. 6, alin. 1, lit. 

b) - contract, c) - obligație legală. 

 

CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRATE 
● Titlu (opțional); 

● Nume; 

● Prenume; 
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● Email; 

● Grad profesional; 

● Specialitate; 

● CUIM; 

● Instituția (opțional); 

● Date furnizate prin documentul de plată a taxei de participare la curs. 

 

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt Societatea Internaţională de 

Densitometrie Clinică (ISCD) și Federația Internațională de Osteoporoză (IOF), pentru 

întocmirea și eliberarea certificatului de absolvire a cursului. 

Pentru plățile cu cardul folosim serviciile NETOPIA Payments: https://netopia-

payments.com/en/acasa/.   

 

 

TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL CĂTRE O ȚARĂ TERȚĂ 

SAU O ORGANIZAȚIE INTERNAȚIONALĂ 

Transferăm datele dvs. personale către Societatea Internaţională de Densitometrie 

Clinică (ISCD): ISCD Headquarters, 955 South Main St. B202, Middletown, CT 06457 USA 

și către Federația Internațională de Osteoporoză (IOF): 9, rue Juste-Olivier, CH-1260 Nyon - 

Switzerland+41 22 994 0100, info@osteoporosis.foundation, ca organisme de certificare 

internațională în specializarea care face obiectul cursului. 

 

STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 Stocăm datele dvs. cu caracter personal conform prevederilor legale privind 

gestionarea actelor de studii și a certificărilor privind formarea profesională continuă, a 

legislației privind activitatea financiar-contabilă și a legislației privind combaterea spălării 

banilor și a finanțării terorismului. 

 

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 cursul “OSTEOPOROSIS 

Essentials: Densitometry, Diagnosis and Management”, pentru participarea la examenul de 

absolvire a acestuia și pentru eliberarea certificatelor de absolvire. 

Dacă refuzați furnizarea datelor personale solicitate, nu puteți participa la curs / 

examen și nu puteți primi certificatul de absolvire. 

 

SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL 

Datele personale prelucrate pentru îndeplinirea scopurilor precizate anterior provin de 

la dvs. 
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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 

 

 

 

 

 


