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INFORMAȚII PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL LA PARTENERII CONTRACTUALI  

 

Stimați parteneri,  

 
Vă rugăm să ne permiteți ca, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește procesarea datelor cu caracter 

personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare 

”Regulament general”), să vă informăm cu privire la modalitatea în care instituția noastră medicală Reprofit 

International s.r.o., având sediul în Hlinky 48/122, Brno 60300, nr. de identificare: 27677851, înregistrată la Registrul 

Comerțului de pe lângă Tribunalul regional din Brno, secțiunea C, inserarea 51239, în calitate de administrator al 

datelor dumneavoastră cu caracter personal (denumită în continuare „administrator“) procesează datele 

dumneavoastră cu caracter personal, deci datele cu caracter personal ale partenerilor contractuali reali sau 

potențiali, la drepturile și obligațiile aferente.  

Drept date cu caracter personal se consideră toate informațiile referitoare la persoana fizică identificată sau 

identificabilă (denumită și ”persoana vizată”); persoana fizică identificabilă este o persoană fizică care poate fi 

identificată direct sau indirect, îndeosebi prin trimiterea la un anumit identificator (nume, număr, identificator rețea) 

sau la unul sau mai multe elemente speciale ale identității fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale 

sau sociale ale acestei persoane fizice.  

 

1. Limita și scopurile procesării datelor cu caracter personal 

Administratorul procesează datele cu caracter personal în limita în care i-au fost furnizate de către persoana vizată 

în legătură cu încheierea contractului cu administratorul. Administratorul procesează și datele cu caracter personal 

care nu i-au fost furnizate de către persoana vizată, dar care sunt accesibile public, îndeosebi datele obținute din 

registrele publice. Administratorul procesează datele cu caracter personal în conformitate cu reglementările general 

obligatorii în vigoare ale Republicii Cehe și pentru îndeplinirea obligațiilor sale legale.   

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate în următoarele scopuri:  

- scopul decurgând din negocierea în legătură cu raportul contractual considerat (în scopul încheierii contractului); 

- scopul decurgând din executarea contractului între dumneavoastră și administrator, îndeosebi pentru evidența 

raporturilor contractuale, pentru controlul activității, pentru scopuri statistice și altele; 

- determinarea, executarea sau apărarea drepturilor legitime; 

- scopul securității IT a administratorului în cazul informațiilor obținute din comunicarea electronică cu persoana 

vizată, de exemplu, adresele IP și altele;  

- scopul îndeplinirii obligațiilor legale decurgând pentru administrator din reglementările juridice în vigoare, 

îndeosebi din reglementările privind ținerea contabilității și impozitele, reglementările privind reclama și altele; 

- scopul de marketing direct, îndeosebi trimiterea mesajelor comerciale; 

 

2. Sursele datelor cu caracter personal 

Administratorul procesează datele cu caracter personal pe care le obține: 

- în legătură cu negocierea privind raportul de muncă considerat (în scopul încheierii;);  

- în legătură cu îndeplinirea condițiilor decurgând din contract; 

- direct de la persoanele vizate în legătură cu soluționarea contestațiilor; 

- din evidențe; 

 

3. Categorii de date cu caracter personal și categorii de persoane vizate 

Obiectul procesării sunt următoarele categorii de date cu caracter personal:  
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- datele privind adresa și identificarea, care servesc pentru o identificare univocă și inconfundabilă a persoanelor 

vizate, cum este, de exemplu, prenumele, numele, data nașterii, numărul de identificare și altele; 

- datele de contact de tipul adresei, numărului de telefon, adresei de e-mail și altele; 

- alte date, cum sunt, de exemplu, relația bancară, datele menționate în contract, sumele facturate și plătite 

(datorate), datele privind îndeplinirea obligațiilor contractuale, comunicarea între persoana vizată și administrator 

sau angajații acestora. 

 

Prin prezenta, administratorul aduce la cunoștința persoanelor vizate că, codul numeric personal va fi procesat doar 

în cazul în care persoana îl furnizează voluntar către administrator sau dacă aceasta este cerut prin lege. În cazul în 

care persona vizată furnizează voluntar către administrator informația privind codul său numeric personal, este de 

acord, potrivit prevederilor art. 13c alin. 1 din Legea nr. 133/2000 Culegere privind evidența cetățenilor și codurile 

numerice personale și privind modificarea unor legi, cu faptul ca administratorul să proceseze acest cod numeric 

personal în scopurile specificate în prezentul document. Potrivit Regulamentului general, un astfel de acord poate fi 

oricând revocat de către persoana vizată, și anume prin intermediul adresei de e-mail: poverenec@reprofit.cz  

 

Referitor la comunicarea cu persoana vizată, administratorul poate și stoca unele date tehnice, adică ora comunicării 

efectuate cu clientul și adresa IP din care va fi expediată.  

 

La partenerii contractuali potențiali, administratorul poate procesa datele obținute din surse publice (cum sunt, de 

exemplu, site-urile web sau mica publicitate postată de către un partener potențial), pentru ca ulterior să le poată 

contacta cu oferta de servicii. Administratorul își poate salva astfel de date de bază în sistemul său IT în scopul unui 

contact ulterior.  

 

Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt procesate de către administrator și cărora le este destinată 

această informație sunt:  

- partenerul de afaceri al administratorului; 

partenerul de afaceri potențial al administratorului; 

 

4. Modalitatea de procesare și protecția datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal sunt procesate pe deplin în conformitate cu reglementările juridice în vigoare. 

Securizarea și protecția acestora este asigurată în conformitate cu aceste reglementări și în conformitate cu 

Regulamentul general.  

 

Procesarea are loc manual, în formă materializată și electronică sau automatizat prin intermediul tehnicii de calcul, 

și anume cu respectarea tuturor principiilor de securitate pentru administrarea și procesarea datelor cu caracter 

personal. În acest scop au fost adoptate măsuri tehnice și organizatorice, îndeosebi de natură să asigure evitarea 

accesului neautorizat sau accidental la datele cu caracter personal, modificarea acestora, distrugerea sau pierderea, 

transferul neautorizat, procesarea neautorizată și folosirea abuzivă prin orice modalitate a acestor date cu caracter 

personal. Toate persoanele vizate, cărora li se poate furniza accesul la datele cu caracter personal, respectă dreptul 

persoanelor vizate la protecția vieții private și sunt obligate să procedeze în conformitate cu reglementările juridice 

pentru protecția datelor cu caracter personal se referă la ele.  

 

Datele referitoare la partenerii potențiali, prezenți sau foști pot fi procesate și în scopurile așa-zisului marketing direct. 

Tipic pentru aceasta este trimiterea e-mailurilor sau a contactului telefonic cu mesaj comercial. În conformitate cu 

prevederile art. din Legea nr. 480/2004 Culegere privind unele servicii ale societății informaționale, deci, 

administratorul va trimite către persoanele vizate mesaje comerciale. Această trimitere poate fi oricând refuzată de 

către persoana vizată, și anume prin intermediul adresei de e-mail: poverenec@reprofit.cz 

 
5. Durata procesării datelor cu caracter personal 

Administratorul procesează datele cu caracter personal pe o durată strict necesară pentru îndeplinirea scopului dat 

și în conformitate cu termenele menționate în reglementările juridice general obligatorii aferente ale Republicii Cehe, 

eventual atât de mult, cât este necesar pentru determinarea, exercitarea și apărarea drepturilor juridice.  
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Datele de contact ale persoanelor vizate pentru scopurile trimiterii mesajelor comerciale vor fi procesate până în 

momentul în care persoana vizată își exprimă dezacordul cu astfel de trimiteri. După aceasta administratorul va 

procesa doar datele de bază privind motivul pentru care i-a trimis persoanei vizate mesajul comercial, și anume, pe 

o perioadă adecvată în scopul dovedirii legitimității unei astfel de trimiteri.  

 

Referitor la stabilirea adecvării duratei de procesare a datelor cu caracter personal se va porni îndeosebi de la punctul 

de vedere al termenului de prescripție, probabilitatea exercitării drepturilor juridice, probabilitatea și semnificația 

riscurilor iminente și altele. 

 

6. Actualizarea datelor cu caracter personal 

 
Una din obligațiile administratorului este procesarea exactă a datelor. De aceea, prin prezenta, administratorul roagă 
politicos pe toți partenerii săi contractuali ca, în cazul că, de partea lor, se produc orice modificări ale datelor cu 
caracter personal furnizate către administrator sau obținute de acesta, să-l informeze pe administrator în legătură cu 
o astfel de schimbare. În acest scop, administratorul poate fi contactat prin intermediul adresei de e-mail: 
poverenec@reprofit.cz 
 

7. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Destinatarii datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate sunt:  

- pacienții; 

- instituțiile publice, îndeosebi casele de asigurări; 

- operatorii, în baza contractului cu administratorul, în limita datelor necesare pentru scopul procesării, de exemplu, 

prestatorii de servicii externe, îndeosebi servicii de programare sau servicii tehnice de suport, persoanele 

asigurând stocarea sau arhivarea datelor, furnizorii de sisteme IT, operatorii serverelor pe care le utilizează 

administratorul și alții; 

- în limita strict necesară, consultanții juridici, economici și fiscali și auditorii, și anume în scopul furnizării serviciilor 

de consultanță către administrator; 

- organele de stat în cadrul îndeplinirii obligațiilor legale stabilite prin reglementările juridice aferente. 

 

8. Instrucțiune privind drepturile persoanelor vizate 

 La societatea noastră, care are calitatea de administrator al datelor cu caracter personal, aveți dreptul:  

a) să solicitați accesul la datele cu caracter personal pe care le procesează administratorul, prin aceasta 

înțelegându-se dreptul de a obține de la administrator confirmarea dacă datele care se referă la 

dumneavoastră sunt sau nu sunt procesate și, în caz afirmativ, aveți dreptul să accesați aceste date cu 

caracter personal și alte informații specificate la art. 15 din Regulamentul general, 

b) să solicitați rectificarea datelor cu caracter personal care sunt procesate în legătură cu dumneavoastră, dacă 

sunt inexacte. Luând în considerare unele scopuri pentru procesare, în unele cazuri aveți dreptul să cereți și 

completarea unor date cu caracter personal incomplete, 

c) să cereți ștergerea datelor cu caracter personal în cazurile reglementate la art. 17 din Regulamentul general, 

d) să cereți restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal în cazurile reglementate la art. 18 din 

Regulamentul general,  

e) să obțineți datele care se referă la dumneavoastră, pe care le procesăm automat pentru îndeplinirea 

contractului încheiat cu dumneavoastră, și anume într-un format structurat utilizabil în mod obișnuit și 

prelucrabil automat, cu precizarea că aveți dreptul ca administratorul să predea aceste date către un alt 

administrator; și anume în condițiile și restricționarea specificate la art. al Regulamentului general și 

f) aveți dreptul să formulați obiecții împotriva procesării datelor în sensul art. 21 al Regulamentului general din 

motivele legate de situația dumneavoastră concretă. 

 

În cazul în care vom obține cererea dumneavoastră, vă vom informa despre măsurile adoptate fără întârziere inutilă 

și, în toate cazurile, în termen de o lună de la obținerea cererii.  În caz de nevoie și având în vedere complexitatea 

și numărul cererilor, acest termen se poate prelungi cu alte două luni. În anumite cazuri prevăzute de Regulamentul 

general, societatea noastră nu este obligată să soluționeze cazul în tot sau în parte. Aceasta se va întâmpla 
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îndeosebi în situația în care cererea va fi vădit nejustificată sau inadecvată, îndeosebi pentru că se repetă. În astfel 

de cazuri putem (i) percepe o taxă adecvată pentru costurile administrative legate de furnizarea informațiilor sau 

comunicărilor cerute sau de efectuarea actelor cerute sau (ii) putem să respingem cererea. 

 

În cazul în care obținem cererea menționată mai sus, dar vom avea dubii motivate în legătură cu identitatea 

petiționarului, îi putem cere să furnizeze informații suplimentare indispensabile pentru confirmarea identității lui. 

 

De asemenea, aveți dreptul să depuneți contestația dumneavoastră direct la Autoritatea pentru Protecția Datelor cu 

Caracter Personal, în cazul în care considerați că datele cu caracter personal nu sunt procesate în conformitate cu 

reglementările juridice, și anume în locul dumneavoastră de domiciliu obișnuit, la locul de muncă sau în locul în care 

s-a produs eventuala încălcare.   În cazul în care, ca urmare a procesării datelor cu caracter personal, vi s-a cauzat 

un prejudiciu diferit de unul material, în cazul exercitării dreptului din acesta se procedează potrivit unei legi speciale. 

 

De asemenea, vă informăm că societatea noastră a numit un responsabil pentru protecția datelor cu caracter 

personal. Datele do contact ale responsabilului: Mgr. Vít Hubinka, email: poverenec@reprofit.cz 

 
 
 

Ing. Jonáš Vokřál MBA  (administrator companie) 
Ing. Tomáš Krčál (administrator companie) 

  
 


