CONSIMŢĂMÂNT
Declaraţia de aprobare pentru colectarea și procesarea datelor personale
1. Intre
Subsemnatul ……………………………………, legitimat cu CI. seria …….., nr. ………..…………
eliberat de către SPCLEP ………………………………….., la data de ……………………………...
în calitate de persoană vizată şi numit în continuare subiect şi
C.M.M.D. Fabian Oana Cristina, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Agricultorilor nr. 1, jud. Cluj,
telefon: 0742.138.500, e-mail: dentasis@yahoo.com, reprezentat prin …………………………..…
în calitate de beneficiar a intervenit următoarea declarație de consimţământ:
II. Obiectul consimţământului
Prezentul consimţământ aprobă colectarea şi procesarea de către beneficiar a datelor
personale ale subiectului
III. Datele colectate
Datele colectate de la subiect sunt următoarele:
-

adresa de e-mail - pentru transmiterea de comunicări, informații, contract, factură,
notificări de plată, informări
număr de telefon - pentru transmiterea de comunicări, notificări de întârziere, oferte,
informări
nume, prenume - pentru adresare şi contact
adresă domiciliu - pentru corespondenţă, transmiterea de comunicări, informații, oferte,
contract, facturi
radiografii - anexate la fise în scop terapeutic

IV. Scopul în care va fi utilizate consimţământul
Datele care fac obiectul prezentei vor fi utilizate strict în următoarele scopuri:
-

-

publicarea pe Internet a faptului că subiectul a utilizat serviciile companiei, a descrierii
acestora. Postarea se va efectua în următoarele locații:
- site-ul web www.dentasis.ro
- pagina de Facebook: www.facebook.com/cabinetstomatologicclujmanastur
transmiterea prin SMS de notificări
efectuarea de apeluri de prezentare a ofertelor/serviciilor/produselor companiei
publicare în panoul portofoliu de clienți aflat în incinta companiei

-

menţionarea în videoclipurile, imaginile, ofertele şi cataloagele tipărite de prezentare ale
companiei
păstrarea fișelor pacienților în arhiva cabinetului

V. Drepturile subiectului
Subiectul este protejat de către Regulamentul General pentru Protectia Datelor cu caracter
personal nr. 679/2016, poate interveni când doreşte și poate solicita:
-

informare și consultarea informaţiilor vizate
actualizarea informaţiilor vizate
ștergerea informaţiilor vizate
restricţionarea şi opunerea în prelucrarea informaţiilor vizate

VI. Valabilitate
Prezentul consimţământ este valabil pentru o perioadă de 5 ani sau până la retragerea sa.
VII. Declarație
Subiectul își exprimă consimţământul în favoarea beneficiarului cu privire la utilizarea
(neremunerată) a imaginilor fotografice ale persoanei sale în scopurile descrise mai sus.
Utilizarea imaginilor fotografice în alte scopuri decât cele descrise mai sus sau pentru
comercializarea prin transferul imaginilor către alți terți decât cei menţionaţi este strict interzisă.

Locație

Data

Numele în clar și semnătura subiectului

