POLITICA DE CONFIDENTIALITATE
PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL,
PRELUCRATE DE COLEGIUL MEDICILOR DIN MUNICIPIUL
BUCURESTI
În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European şi al
Consiliului din 27 aprilie 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), COLEGIUL MEDICILOR DIN MUNICIPIUL
BUCURESTI prelucreaza în condiţii maxima securitate si numai pentru scopul pentru care aufost
colectate, datele personale care ne sunt furnizaţe.
COLEGIUL MEDICILOR DIN MUNICIPIUL BUCURESTI prin intermediul departamentelor
sale, prelucrează datele cu caracter personal colectate, prin mijloace automatizate si/sau manuale.
Scopul prelucrării datelor este: Obligatie legala – APLICAREA TITLULUI XII DIN LEGEA
95/2006 PRIVIND EXERCITAREA PROFESIEI DE MEDIC, ORGANIZAREA SI
FUNCTIONAREA COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMANIA.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate in vederea eliberarii documentelor necesare exercitarii
profesiei de medic.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Colegiul Medicilor din Municipiul
Bucuresti, în calitate de Operator, înregistrat în Registrul de evidenţă a prelucrării de date cu caracter
personal si pt fi comunicate următorilor destinatari: Colegiul Medicilor din Romania, Colegiile teritoriale,
Ministerul Sanatatii, Institutii sanitare, Autoritatea Judecătorească, Organe de urmărire penală, alte
Instituţii abilitate de lege să solicite informaţii, etc.
Conform Regulamentului (UE) 679/2016, beneficiaţi de dreptul la acces, la rectificare, la
restricționarea prelucării, la portabilitatea datelor, la stergere, dreptul la opoziție și de dreptul de a nu fi
supus unei proces individual automatizat.
Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal cu sediul în București, B-dul . G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă transmisă prin utilizarea
serviciilor poștale, la Colegiul Medicilor din Municipiul Bucuresti, cu sediul in Municipiul Bucuresti, Str.

Avram Iancu nr. 1, sector 2 , prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa cmb@cmb.ro, prin
fax la numarul 021-3180944.
Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal
puteți obține consultând pagina noastră de internet www.cmb.ro, secțiunea PROTECTIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL.
In cadrul Colegiului Medicilor din Municipiul Bucuresti, Responsabil cu Protectia Datelor cu
Caracter Personal este D-na Ioana Luminita Popescu, tel. 021-3102126; 021-3102127, e-mail
cmb@cmb.ro.
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