
DETALII PACIENT


DATA COMPLETĂRII


PRENUME, NUME


CNP


ADRESĂ E-MAIL


TELEFON MOBIL


VÂRSTA (ani)


DETALII CLIENT (dacă sunt diferite de cele ale pacientului) 
 

PRENUME, NUME


NUMĂR TELEFON 

 
INFORMAȚII SUPLIMENTARE (opționale) 



DOMICILIU (localitate)


SISTEM PLATĂ


	       C.A.S.  	 	  	 PRIVAT	      INDEPENDENT 
            (asigurare obligatorie)	         (asigurare privată)	 


Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Protejarea informațiilor pe care ni le furnizați o considerăm ca fiind foarte importantă pentru noi și 
dorim să vă asigurăm că o punem în aplicare cu prioritate în cadrul tuturor activităților întreprinse 
care presupun procesarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. 


Societatea Dragana Prod Com s.r.l., cu sediul în Arad, Blvd Iuliu Maniu nr. 2-10, nr. înreg. O.R.C. 
Arad J02/487/1993, CUI RO3891758, e-mail contact@oftalmologiearad.ro, telefon +40257270776, 
denumită în continuare Optik Consult, în calitate de operator de date cu caracter personal în 
conformitate cu prevederile legislației referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal și 
libera circulație a acestor date în vigoare la data redactării prezentului document, denumit în 
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document aprobat 
în data 15/09/2020 

versiune document 1.2 
valabilă la data: 1.9.2020 

NR. DOC.: _____________

ACORD  
privind consimțământul în 
vederea procesării datelor 
cu caracter personal

Detalii contact  
responsabil cu protecția datelor 

Adresă: Arad, Blvd Iuliu Maniu 
nr. 2-10, județ Arad, România 

Telefon: +40 257 270 776 

dpo@OftalmologieArad.ro 
www.OftalmologieArad.ro

IMPORTANT

http://despreGDPR.ro
http://www.OftalmologieArad.ro
http://www.OftalmologieArad.ro
mailto:contact@oftalmologiearad.ro


continuare Acord, vă supune atenției următoarele prevederi cuprinse și în informarea atașată 
acestui Acord.


Respectând prevederile legale naționale și europene, anume Regulamentul (EU) 2016/679 privind 
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 (denumit în continuare 
Regulamentul sau GDPR cât și normele de aplicare a acestuia în legislația națională, Legea 
190/2018, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt procesate în conformitate cu Politica 
de Confidențialitate aprobată la data de 25.08.2018 care este parte a acestui acord și care poate fi 
accesată prin intermediul website-ului Optik Consult sau în format tipărit, la adresa sediului social 
și/sau a punctului de lucru unde se completează prezentul document și în cadrul căreia se 
regăsesc informații privind protecția datelor cu caracter personal pentru scopurile prelucrării 
datelor cu caracter personal, a procedurilor și proceselor de lucru interne aprobate de către factorii 
de decizie din cadrul organizațiilor colaborare în cadrul proiectului Optik Consult.


În cazul în care sunt necesare informații suplimentare în ceea ce privește procesarea datelor 
dumneavoastră cu caracter personal pe care o întreprindem, pentru a vă putea servi în termen cât 
mai rapid și în cele mai bune condiții, vă rugăm să nu ezitați și să transmiteți o cerere către 
responsabilul cu protecția datelor din cadrul Optik Consult, ale căror date de contact sunt 
disponibile mai jos:


prin e-mail: dpo@OftalmologieArad.ro 
adresă: Arad, Blvd Iuliu Maniu nr. 2-10, județ Arad 
orar 12:00 - 15:00, zile lucrătoare, Luni -> Vineri


Prin completarea datelor de mai sus dumneavoastră declarați că sunt de acord ca datele cu 
caracter personal referitoare la starea de sănătate, istoricul medical și alte informații care pot fi 
considerare date cu caracter personal sensibile care vă aparțin să fie prelucrate de către Optik 
Consult, în scopurile care v-au fost precizate și sunt menționate în nota informativă intitulată ”Notă 
informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal” adiacentă prezentului Acord, pentru o 
perioada care se întinde pe durata obligațiilor legale la care Optik Consult este supusă, iar în lipsa 
unor asemenea prevederi, de cel mult până la 5 (cinci) ani, cu mențiunea că această perioadă este 
respectată atunci când nu există alte prevederi care să limiteze, respectiv, prelungească perioada 
menționată. Totodată, consimțiți faptul că vi s-a adus la cunoștință că datele care vă aparțin vor 
putea fi prelucrate și de către terțele părți aparținând (parteneri, colaboratori, furnizori contractați) 
de Optik Consult (de exemplu, dar a nu se limita la compania de contabilitate, furnizorul de servicii 
juridice, consultanți, auditori, societăți de arhivare/stocare documente, societăți care imprimă, 
administrează și/sau transmit facturi/deconturi/notificari, societati de prelucare a datelor, curieri, 
agenții de sondare a opiniei clienților) în scopul îmbunătățirii activității comerciale și a furnizării 
produselor sau a prestării serviciilor solicitate de către dumneavoastră, cu mențiunea că Optik 
Consult are instituit în fiecare dintre relațiile contractuale cu respectivele potențiale terțe părți 
clauze care obligă la respectarea  confidențialității și a implementării de măsuri tehnice și 
organizatorice prin care să fie protejate datele cu carracter personal care vă aparțin. De asemenea, 
facem mențiunea că fiecare potențială terță parte prelucrează minimul de informații care conțin 
date cu caracter personal în vederea îndeplinirii scopurilor clar definite pentru care avem o relație.


În orice moment, dispuneți de drepturile care vă sunt conferite de legislația în vigoare cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal, prin intermediul cărora aveți dreptul de a solicita accesul, 
restricționarea, rectificarea, portabilitatea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau de vă 
exprima opoziția față de prelucrarea datelor cu caracter personal care vă aparțin, dar și dreptul de 
a nu fi supus unei decizii automatizare sau de creare a unor profile cât și de faptul că vă puteți 
adresa instanțelor de judecată și/sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal ale cărei date de contact sunt disponibile în cadrul website-ului 
www.dataprotection.ro și, la data redactării acestui document, le reamintim B-dul Gen. Gheorghe 
Magheru nr. 28-30, sector 1, Bucuresti, cod postal 010336 și număr telefon +40318059211) în 
cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de răspunsul oferit de Optik Consult la solicitările 
dumneavoastră cât și pentru orice încălcare a modului de utilizare a datelor cu caracter personal 
care vă aparțin. Totodată, vă informăm de faptul că în orice moment vă puteți retrage 
consimțămțântul exprimat prin prezentul Acord adresând electronic o cerere la adresa de e-mail 
dpo@oftalmologiearad.ro.


Declar că prezentul consimțământ este dat în mod liber și toate informațiile de mai sus precum și 
toate implicațiile previzibile ale consimțământului acordat mi-au fost prezentate în mod clar și într-
un limbaj accesibil.
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SEMNĂTURA

http://despreGDPR.ro
http://www.dataprotection.ro

