
Dorim să vă felicităm pentru decizia de a inscrie rezumatul unei lucrari originale pentru a 

participa in cadrul programului stiintific al WEBINARULUI Al 47-lea Congres National al 

Societătii Romane de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice organizat de Societatea Română de 

de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice  - organizatorul științific al manifestării în parteneriat cu 

Sănătatea Press Group, producătorul online al conferinței (asigură managementul logistic și 

tehnic al webinarului)  în perioada 19-22 mai 2021, prin intermediul platformei online 

www.sanatatea.online/learning. 

INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONTEXTUL 

ORGANIZĂRII WEBINARULUI AL 47-LEA CONGRES NATIONAL AL SOCIETĂTII ROMANE DE 

DIABET, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE 

I.          INFORMARE  

În baza dispozițiilor Regulamentului (UE) 679/2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea 

ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie datelor 

SĂNĂTATEA PRESS GROUP SRL (denumită în continuare Organizator), în calitatea sa de 

Organizator al WEBINARULUI Al 47-lea Congres National al Societătii Romane de Diabet, 

Nutritie si Boli Metabolice (19-21 mai 2021) vă informează în legătură cu modul în care datele 

dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul pentru care acestea sunt folosite: 

1.         Ce tipuri de date colectăm si de ce?  

Organizatorul va colecta și prelucra datele Dumneavoastra cu caracter personal dupa cum 

urmeaza:  

 Numele și prenumele  - Necesar pentru comunicare și confirmare înscriere rezumat 

 Adresa de email  - Necesar pentru comunicare pre și post eveniment și confirmare 

înscriere 

 Numărul de telefon  - Necesar pentru comunicare pre și post eveniment și confirmare 

înscriere 

2.         Scopul prelucrării datelor personale 

Colectarea și prelucrarea datelor personale menționate se realizează cu scopul înscrierii 

rezumatului unei lucrari originale pentru programul stiintific al evenimentului WEBINARUL 

Al 47-lea Congres National al Societătii Romane de Diabet, Nutritie si Boli Metabolice, pentru 

comunicarea prin e-mail sau telefon cu Dumneavoastra privind detaliile participarii la acest 

eveniment.  

3.         Durata prelucrării pentru scopul principal 



Datele personale se stochează conform Nomenclatorului arhivistic al societății întocmit 

pentru fiecare document/informație în parte pe care îl puteți consulta la sediul societății sau 

printr-o simpla solicitare la dataprotection@sanatateapress.ro 

4.         Cu cine împărtășim datele dumneavoastră? 

Organizatorul va comunica implicit datele Dumneavoastra doar catre partenerii alături de 

care organizează acest eveniment (Societatea Română de de Diabet, Nutritie si Boli 

Metabolice ). De asemenea, persoanele împuternicite pentru funcționarea platformei online 

și desfășurarea tehnică a conferinței vor avea acces la datele dumneavoastră.  

5.         Care sunt drepturile Dumneavoastra ? 

Dumneavoastra, in calitate de persoana vizata, luati la cunoștință drepturile de care 

beneficiati cu privire la prelucrarea datelor personale, indiferent de scopul prelucrării indicat 

mai sus, respectiv: de a va retrage, în orice moment, consimtamantul cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal; de a solicita accesul la datele prelucrate; de a solicita 

rectificarea, ștergerea, restricționarea datelor prelucrate; de a se opune prelucrării datelor, 

exceptand cazul în care dispoziții legale prevăd contrariul; dreptul la portabilitatea datelor; 

dreptul de a depune o plangere in fata ANSPCP; dreptul de a nu face obiectul unei decizii 

bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor personale, inclusiv crearea de profiluri. 

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate 

mai sus, sau la retragerea consimțământului, precum și pentru a ne adresa orice alte 

întrebări privitoare la cele comunicate prin prezenta, puteți să ne contactați la adresa de 

email: dataprotection@sanatateapress.ro, emailul dumneavoastră ajungând la persoana 

responsabilă cu protecția datelor cu caracter personal.  

II.         FURNIZAREA DATELOR ȘI EXPRIMAREA CONSIMȚĂMÂNTULUI CU PRIVIRE LA 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (TEMEIUL PRELUCRĂRII DATELOR 

PERSONALE) 

Furnizarea datelor personale este necesara în vederea participării persoanei fizice la 

evenimentul “WEBINARUL Al 47-lea Congres National al Societătii Romane de Diabet, Nutritie 

si Boli Metabolice” și sunt prelucrate în temeiul art. 6 lit. b) din Regulamentul (UE) 2016/679, 

respectiv ”prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată 

este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui 

contract”.  
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