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NOTĂ DE INFORMARE și ACCES PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE CU 

CARACTER PERSONAL PENTRU CLIENȚI 

 
Operatorul juridic, MERCADO IMPEX  SRL, cu 
sediul social în Municipiul Tulcea, str. 
Bucovinei, nr. 7, județul Tulcea, CUI 11626345, 
telefon 0240.511.111, e-mail 
gdpr@medicaldelta.ro, reprezentată de 
Administrator, Medic Popescu Ion, vă 
informează că, în cadrul serviciilor medicale 
solicitate de dvs. în calitate de client,vă 
prelucrează următoarele date cu caracter 
personal:  
 nume și prenume, numele și prenumele 

membrilor de familie, sexul, data și locul 
nașterii, semnătura, telefon, adresă de 
domiciliu, stare de sănătate, CNP, seria 
și actul de identitate, imagine. 

 
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 
anterior detaliate este: 
 organizarea și furnizarea 

îngrijirilor1medicale solicitate de dvs. în 
calitate de client și pacient, în 
conformitate cu prevederile legale în 
vigoare privind asigurarea de servicii 
medicale către pacienții asigurați sau 
neasigurați; 
și/sau 

 organizarea și realizarea raportărilor 
medicale în conformitate cu prevederile 
legale în vigoare privind asigurarea de 
servicii medicale către pacienții 
asigurați; 
și/sau 

 organizarea și realizarea obligațiilor 
financiar-fiscale în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare;  
și/sau 

 asigurarea arhivării documentelor 
conform reglementărilor legale din 
domeniu; 
și/sau 

 obținerea unor drepturi legale; 
 
Datele prelucrate nu sunt transferate în U.E. 
sau în afara U.E. 
Datele sunt prelucrate pe perioada îndeplinirii 
serviciilor medicale asumate și sunt arhivate pe 
perioada de timp reglementată de lege. 

                                                           
1
Serviciilemedicale, serviciilecomunitareşiserviciileconexeactului 

medical;   

Destinatarii acestor date sunt, după caz:dvs. 
încalitate de persoană vizată și împuterniciții 
dvs. expres desemnați; firma MERCADO 
IMPEX  SRL și împuterniciții săi (angajații, 
colaboratorii și împuterniciții contractuali); 
autorități publice locale/centrale (Casa de 
Asigurări de Sănătate; A.N.A.F). 
 
Lipsa consimțământului dvs. de prelucrare a 
datelor personale anterior menționate, 
manifestată prin refuzul de a ne furniza accesul 
la aceste date, așa cum sunt ele detaliate în 
conținutul formularelor interne de lucru, 
determină imposibilitatea furnizării sau 
îndeplinirii serviciilor medicale solicitate.  
 
Conform Regulamentului (UE) 679/2016, 
beneficiați de dreptul de acces, de rectificare 
sau ștergerea acestora, de restricționarea 
prelucrării, dreptul de opoziție și procesul 
decizional individual, dreptul de portabilitatea 
datelor, dreptul de a vă retrage consimțământul 
în orice moment, fără a afecta legalitatea 
prelucrării efectuate pe baza consimțământului 
înainte de retragerea acestuia, dreptul de a 
depune plângere în fața unei autorități de 
supraveghere, drepturi ce sunt detaliate și-n 
documentul atașat prezentei notificări. Pentru 
exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu 
o cerere scrisă, datată, semnată și înregistrată, 
la sediul Operatorului juridic, menționată în 
partea introductivă. 
 
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a 
vă adresa justiţiei. 
 
Pentru mai multe detalii și informații vă puteți adresa 
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal.  
Str. Olari nr. 32, sector 2 București 
Telefon: (021).252.58.88 
Fax: (021).252.57.57 
Web: http://www.dataprotection.ro 

 
Deși luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura 
securitatea datelor dumneavostră, MERCADO IMPEX 
SRL, nu poate garanta lipsa oricărei încălcări de securitate 
sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de 
securitate. În cazul nefericit și puțin probabil în care o 
astfel de încălcare va surveni, vom urma procedurile 
legale pentru limitarea efectelor și informarea persoanelor 
vizat. 
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