SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PROTETICĂ DENTARĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ
www.societateprotetica.ro
tel.: +40 791 487 070
email: contact@societateprotetica.ro

NR:.........................
(se completează de către
reprezentantul SRPDMF)

ADEZIUNE

Subsemnatul(a)………………………………………………….............CNP...................................................
absolvent(ă) din anul ……… al (a) Facultăţii……………………………………………................................
din cadrul …………................…….......…..........titlul profesional…………………………..........................
titlul didactic …………………………………………..… doctor în medicină din anul ….............................
în prezent pensionar  / rezident  / tehnician , locul de muncă ……………………….................
……………………................ cabinet ……………………………………………………………….............................
domiciliat în localitatea ……………………………..……................. jud (sect ) ……………………...............
str.………………………………………...............nr. …….bloc……....... scara ……....et............ap……………..
tel. fix acasă: ……………………...........................tel. mobil :........................................………...............
tel. serviciu :…………………….....................email:..............................................................................,
solicit înscrierea în Societatea Română de Protetică Dentară şi Maxilo-Facială
cu sediul în Bucureşti, Str. Ionel Perlea Nr. 12, cod poştal 010209.
Ataşez copie după dovada achitării cotizaţiei de 250 lei pentru anul 20___ în cont
IBAN: RO04 BREL 0002 0021 5949 0100 deschis la Libra Bank, București.

Data

Semnătura şi parafa

SRPDMF
Bucuresti

Cod Unic de Identificare 27853590 înregistrat în data de 27 decembrie 2010
RO04 BREL 0002 0021 5949 0100 deschis la Libra Bank, București
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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În temeiul prevederilor Regulamentului European 679 /2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date, precum și în temeiul prevederilor din dreptul intern, cu toate modificările și completările
ulterioare, părțile convin de comun acord să încheie prezentul acord.
1. TERMENI:
În înțelesul prezentului acord, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații:
ACORD: prezentul document, în integritatea sa, și toate versiunile următoare cu modificările și completările respective, conform(e) cu
legislația în vigoare.
DATE CU CARACTER PERSONAL: orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă.
PRELUCRARE:orice operațiune care include colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, editarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea
sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea datelor cu caracter personal.
OPERATORUL: în continuare, la nivelul întregului document prezent, Asociația „SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PROTETICĂ DENTARĂ ȘI
MAXILOFACIALĂ” va fi denumită SOCIETATEA.
PERSOANE: orice persoană care va fi furniza informații personale în raport cu SOCIETATEA.
TERȚI: orice persoană fizică sau juridică, indiferent de forma de organizare, care vine în contact cu datele dumneavoastră personale, aflatăsau
nu sub o formă contractuală cu SOCIETATEA, în scopul îndeplinirii activității în cadrul SOCIETĂȚII, obținerea informațiilor suplimentare
pentru definitivarea activității în cadrul SOCIETĂȚII, efectuării activității în afara SOCIETĂȚII, sau notificării în legătură cu activității efectuate
în cadrul SOCIETĂȚII.
2.În conformitate cu REGULAMENTUL nr. 679 din 27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor),
are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de către orice PERSOANĂ
despre el însuși, de tutorele legal, de un membru al familiei sale ori o terță persoană, al/a SOCIETĂȚII. Rolul prezentului acord este de a explica
scopul pentru care datele personale ale PERSOANEI sunt prelucrate, modul în care sunt utilizate și drepturile ce vă sunt conferite prin lege.
Prezentul ACORD este, de asemenea, armonizat cu legislația Statului Român aflată în vigoare.
3.Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în vederea îndeplinirii următoarelor scopuri:
1. Îndeplinirea scopurilor pe care SOCIETATEA le are stabilite ca obiective prin Statutul SOCIETĂȚII;
2. Conformarea cu cerințe legale, cum ar fi, fără ca enumerarea să fie limitativă: obligații de completare a evidențelor și formularelor
specifice – adeziuni de membru, contracte de orice natură, alegeri în forul conducerii în Consiliul Director, în funcția de Cenzor și de
Trezorier, adeverințe interne și externe, reprezentare pentru cereri / scrisori / invitații / comunicare cu terții, proiecte academice /
științifice, sau non-academice, diplome, atestate, cursuri în format teoretic în scris sau electronic, activități practice („hands-on” /
„training”), evaluări în format scris sau electronic a cursurilor sau a activităților practice, înscrieri la cursuri sau activități practice –
sub formă scrisă / electronică / telefon / mesagerie – constituirea bazelor de date în format scris sau electronic, chestionarede evaluare
în scop intern, obligații dearhivare, fiscale, contabile, în scop statistic, de cercetare și științifice;
3. Înregistrarea efectuării unor servicii specifice;
4. Monitorizarea accesului persoanelor înspațiileproprietate / închiriate / comodatate / contractate ale (de către) SOCIETĂȚII(TATE), al
asigurării securității spațiilor și bunurilor SOCIETĂȚII, precum și al siguranței persoanelor aflate în spațiile SOCIETĂȚII;
5. Comunicarea informărilor privind activitatea SOCIETĂȚII prin orice format electronic, telefon, SMS.
În cazul în care prelucrarea se efectuează în baza consimțământului acordat de persoana vizată, acesta poate fi retras în orice moment.
4. Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează în temeiul:
1. Îndeplinirii unor obligații legale– cum ar fi cele expuse la art. 2 și art. 3 alin. (2) din prezentul document;
2. Executării unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea
unui contract;
3. Îndeplinirii unor sarcini care servesc unui interes public;
4. La cererea instituțiilor Statului Român, în baza prevederilor legale;
5. Protejării intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane fizice;
6. Intereselor legitime urmărite de operator;
7. Consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
5. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate:
1. Nume, prenume, cod numeric personal, data nașterii, vârstă, sex, adresă domiciliu/reședință, status marital, număr de telefon, e-mail,
ocupația, loc de muncă, nivel de studii, serie și număr carte de identitate sau, după caz, certificat de naștere / pașaport / alt document de
identificare personală, semnătură olografă, imagine (statică sau dinamică), sunet;
2. Informații despre stilul de viață.
6. În vederea îndeplinirii scopurilor prezentate la art. 3, modalitatea de prelucrare se realizează sub următoarele forme, fără ca enumerarea să fie
limitativă:
1. Culegerea, utilizarea, stocarea, arhivarea, transmiterea către și dinspre terți a datelor cu caracter personal și transmiterea în cadrul
SOCIETĂȚII se realizează în format scris și electronic – prin intermediul sistemelor de calcul, prin intermediul poștei electronice,
platformelor dedicate care permit transmiterea datelor, telefon, sms, fotografiere, înregistrare video și / sau audio, înregistrare digitală
intra-orală / cervico-facială;
2. SOCIETATEA nu este răspunzătoare pentru transmisia / tranziția tehnică a datelor personale prin canalele de comunicare cu terții, către
și dinspre aceștia, cât și pentru orice fel deprelucrare a acestor date, în mod manual sau automat de către sistemele de calcul ale părților
terțe care asigură aceste servicii.
7. De regulă, datele cu caracter personal colectate nu se divulgă în lipsa consimțământului persoanei vizate, însăpot fi comunicate astfel de date,
în baza și în limita obligațiilor stabilite de lege în sarcina SOCIETĂȚII, după cum urmează, fără ca enumerarea să fie limitativă:
1. Ministerului de resort și structurilor subordonate acestuia, inclusiv direcțiilor din subordinea acestuia;
2. Altor autorități/instituții publice din domeniiconexe Ministerului de resort (după caz);
3. Instituțiilor/autorităților cu atribuții în domeniul ordinii publice, securității naționale și justiției;
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Colegiului Medicilor Dentiști din România și/sau Colegiilor teritoriale din cadrul acestuia;
Societăților de asigurare- art. 40 alin. (1) Legea 132/2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii
produse terților prin accidente de vehicule și tramvaie -este necesar consimțământul persoanei vizate.
8. În vederea atingerii scopurilor declarate la alin. 3, în plus față de prevederilor alin. 7, prelucrarea și transmiterea datelor poate fi efectuată către
următoarele entități terțe, fără a se limita la:
1. Angajații SOCIETĂȚIIdin România sau din orice altă țară, deveniți angajați ulterior momentului semnării prezentului act;
2. ColaboratoriiSOCIETĂȚIIdin România sau din orice altă țară– indiferent de forma de organizare juridică, deveniți colaboratori –
indiferent de forma de organizare juridică– ulterior momentului semnării prezentului act;
3. Societăți sau Asociații de profil, din România sau din orice altă țară, la care SOCIETATEA este sau va fi afiliată / cu care
SOCIETATEA va stabili colaborări / raporturi conform domeniului de activitate, în vederea îndeplinirii acordurilor și politicilor
stabilite între entități;
4. Cabinete sau Clinici medicale colaboratoare din România sau din orice altă țară– de stat sau private – prin personalul desemnat;
5. Centre de imagistică din România sau din orice altă țară– de stat sau private – prin personalul desemnat;
6. Centre de imprimare / frezare a pieselor medicale folosite în tratamentul stomatologic,din România sau din orice altă țară;
7. Furnizori de materiale / instrumentar / produse consumabile din domeniul medical din România sau din orice altă țară– prin personalul
desemnat;
8. Furnizori de servicii necesare atingerii scopurilor SOCIETĂȚII de altă natură decât cea medicală, din România sau din orice altă țară–
prin personalul desemnat;
9. Structuri de stat sau private reprezentante / cu reprezentant desemnat al persoanei minore / majore, cu sau fără tutelă, având sau nu
limitate anumite drepturi de ordin social / juridic / cetățenesc sau de altă natură;
10. Persoane fizice – reprezentante / angajate ale companiilor de curierat / companii de curierat – persoane juridice, care asigură
transportul și livrarea oricăror investigații solicitate SOCIETATE sau de terții menționați la art. 8, alin. (1)-(9) – din România sau din
orice altă țară;
9. Datele cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate la punctul 3, cât și ulterior, în
conformitate cu politicile interne și obligațiile legale care revin SOCIETĂȚII.
10. În condițiile prevăzute de Regulamentul General de Protecției al Datelor (RGPD), persoana vizată are următoarele drepturi:
1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate;
2. Dreptul la rectificare;
3. Dreptul la ștergerea datelor;
4. Dreptul la restricționarea prelucrării;
5. Dreptul la portabilitatea datelor;
6. Dreptul la opoziție;
7. Dreptul de a fi uitat;
8. Dreptul de a fi notificat de către SOCIETATE în cazul încălcării privind securitatea datelor;
9. Dreptul de transmitere a datelor către o persoană / persoane desemnate de dumneavoastră în mod expres;
10. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri.
12. SOCIETATEA își asumă obligativitatea informării dumneavoastră cu privire la transmiterea datelor personale către o țară din cadrul Uniunii
Europene sau din afara Uniunii Europene.
13. Pentru exercitarea drepturilor prevăzute de lege se va transmite SOCIETĂȚII o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată, cu
precizarea datelor de identificare (în mod obligatoriu –numele, prenumele, cod numeric personal / și domiciliul/reședința, precum și, opțional –
e-mail-ul solicitantului) către:SOCIETATEA ROMÂNĂ DE PROTETICĂ DENTARĂ ȘI MAXILO-FACIALĂ, cu mențiunea: în atenția
Responsabilului cu protecția datelor ori prin poștă electronică la adresa:contact@societateprotetica.ro.
Cererea poate fi depusă și personal la sediul SOCIETĂȚII.
În cerere se va menționa dacă se dorește ca informațiile să fie comunicate prin poștă la o anumită adresă sau e-mail.
Înainte de a da curs oricărei cereri având ca obiect exercitarea drepturilor prevăzute de RGPD, operatorul își rezervă dreptul de a verifica
identitatea solicitantului, pentru a se putea asigura că solicitarea provine din partea acestuia.
14. SOCIETATEA vă informează că revocarea Acordului nu afectează legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea Acordului (notificarea nu
are caracter retroactiv).
15. SOCIETATEApoate prelucra date cu caracter personal prin intermediul site-urilor webpe care le deține: www.societateprotetica.ro.
16. Datorită posibilelor modificări ale legislației, o modificare a acestor notificări privind protecția datelor poate deveni necesară. În acest caz,
SOCIETATEA vă va informa despre astfel de modificări. În măsura în care modificările afectează o prelucrare care se bazează pe acordul
dumneavoastră, vă vom solicita un nou acord, dacă este necesar.
17. În condițiile prevăzute de lege, persoana vizată are dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal sau de a se adresa justiției.
Datele de contact ale Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal pot fi consultate pe website-ul instituției:
www.dataprotection.ro.
18.Subsemnatul (a) ………………………............…………….… / Reprezentant legal al (a) ………………………………………………… am
luat la cunoștință de conținutul prezentului acord din data de astăzi, ......................................., l-am înțeles și îmi exprim în mod expres și
neechivoc consimțământul cu privire la colectarea și prelucrarea datelor personale de către SOCIETATE.
Data ………………………

Semnătura: ……………………………

SRPDMF
Bucuresti

Reprezentant SOCIETATE: ………………………
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