Centrul de Imagistica Digitala si Radiodiagnostic Dentar LUNA
CMI Dr Istodorescu Bogdan, CIF 20931305 , Calea Aradului 87, Timisoara, Tel: 0356265762

DECLARATIE DE CONFIDENTIALITATE
Stimată Doamnă/D-le Doctor ,
Noi, Centrul de Imagistica Digitala si Radiodiagnostic Dentar LUNA, suntem mândri să ne numărăm printre colaboratorii Dvs de
încredere și vă mulțumim pentru acest lucru. În activitatea noastră ne încredințați sau ne sunt încredințate informații despre dvs.
Înțelegem că este o mare responsabilitate și ne străduim să le protejăm și să vă oferim putere de decizie in privința acestora.
Furnizăm o gamă de servicii care ajută zilnic oamenii să își îmbunătățească calitatea vieții și să beneficieze de cele mai noi descoperiri medicale.
Serviciile noastre includ: realizarea de radiografii digitale 2D (retroalveolare, panoramice etc.) cat si investigatii Computer Tomograf Dentar 3D(
CBCT Total, Maxilar si Mandibula, ATM etc.) ;
Dorim sã înțelegeți ce tipuri de informații colectam.
Colectăm de la informații de bază, cum ar fi numele și prenumele Dvs, numărul de telefon mobil, la lucruri mai complexe, de exemplu, specialitatea
sau competențele pe care le dețineți în domeniul medical, unitatea medicală în care activați și programul Dvs de lucru.
Informații pe care le colectăm de la pacienți.
Când un pacient al Dvs optează pentru dispozitivele noastre medicale ne oferà informații cu caracter personal, inclusiv numele și prenumele Dvs,
specialitatea medicală, numărul parafei, locul de muncă, semnătura Dvs. Acestea se regăsesc pe recomandarea medicală pe care ați eliberat-o
pacientului lamomentul investigației medicale.
Informații pe care le colectãm cu ocazia întâlnirilor cu agenții nostri pentru prezentarea produselor și/sau serviciilor noastre.
Atunci când agenții nostri vă vizitează pentru a vă face cunoscute produsele și serviciile pe care le putem oferi pacienților, putem colecta informații cu
caracter personal, inclusiv numele și prenumele Dvs, numărul de telefon, adresa de email, specialitatea medicală, funcțìa, locul de muncă sau
programul de lucru.
Folosim datele pentru a ne putea îndeplini obligatiile contractuale și legale, dar și pentru a putea oferi performanta și servicii mai bune legate de
acestea.
Utilizăm informațiile pe care le colectăm în cursul activității noastre in următoarele scopuri:
Îndeplinirea obligațiilor contractuale și legale. Ne asumăm o mare răspundere față de pacienți atunci când aceștia aleg serviciile noastre medicale. De
aceea elìberam rezultatele investigatiilor medicale doar în baza unei recomandări medicale pentru a fi siguri că neîndeplinim misiunea de a aduce calitate
vieții pacientului și nu pentru a-I face rău prin expunere nejustificata la raze x. lnclusiv prin prisma prevederilor legale suntem obligați să păstrăm
recomandarea medicală și datele pe care le conține.
Mentinerea și îmbunătãțirea serviciilor existente, dar si dezvoltarea de servicii noi. Folosim informațiile Dvs pentru a ne asigura că serviciile noastre
medicale vă sunt cunoscute, dar si pentru a le îmbunătăți sau pentru a crea servicii noi sau personalizate;
Comunicarea cu Dvs. Folosim informațiile colectate, cum ar fi adresa de e-mail sau numărul de telefon, pentru a interacționa direct cu dvs. De
exemplu, vă putem telefona pentru a stabili o întâlnire cu Dvs pentru o prezentare a unui serviciu medical sau vă putem trimite o invitație de a
intra in cloud-ul nostru (http://cloud.radiologie.gratis) medical de interes pentru Dvs cu scopul de a accesa radiografiile pacientilor in format digital
ori vom păstra o înregistrare a solicitării dvs. pentru a ajuta la rezolvarea oricăror probleme pe care Ie-ați putea întâmpina în legătură cu serviciile
noastre oferite pacienților Dvs.
Protejarea companiei Centrul de Imagistica Digitala si Radiodiagnostic Dentar LUNA, a pacienților, a publicului. Folosim informațiile pentru a ajuta la
îmbunătățirea siguranței și fiabilității serviciilor noastre. Aici sunt incluse detectarea, prevenirea și combaterea fraudei, abuzului, riscurilor de
securitate și problemelor de ordin tehnic care ar putea dăuna companiei, pacienților sau publicului.
Prelucrăm infomatiile în scopurile descrise in acest Acord pe baza următoarelor temeiuri și pe următoarele durate de timp:
Cu consimțãmântul Dvs. Vă cerem acordul pentru procesarea informațiilor dvs. în anumite scopuri și aveți dreptul să vă retrageți oricând
consimțământul. De exemplu, vă cerem consimțământul pentru a vă vizita și a vă face cunoscute dispozitivele noastre medicale, beneficiile
medicale pe care acestea le aduc pacienților ąi servicii pe care le putem oferi. Vă cerem consimțământul și pentru a vă invita la diferite evenimente
medicale pe care le organizăm sau pe care le organizează alți colaboratori de-ai nostri. Vom prelucra informațiile Dvs pentru aceste scopuri până
când ne veți comunica că nu mai sunteți de acord să facem acest lucru. Puteți să gestionați acest consimțământ oricând comunicând o cerere scrisă
la sediul nostru sau pe adresa de email: contact@radiologie.gratis
Când urmărim interese legitime. Prelucrăm informațiile Dvs, aplicând măsuri de precauție adecvate, pentru interesele noastre legitime, atât limp cât
ele sunt valabile, cum ar fi: Detectarea, prevenirea sau combaterea în orice mod a fraudei, abuzului, a problemelor de securitate sau de ordin tehnic
in serviciile noastre; Protejarea împotriva încălcării drepturilor, proprietății sau siguranței Centrului de Imagistica Digitala si Radiodiagnostic Dentar
LUNA, a pacienților noștri sau a publicului, așa cum se stipulează sau se permite prin lege;
Când respectãm un contract. Procesăm datele dvs. pentru a furniza un serviciu pe care I-ați solicitat în baza unui contract, pe durata întregului
contract ąi 3 ani după ce acesta a încetat, dacă nu există vreo dispută legată de acesta. De exemplu, procesãm informațiile dvs. când participați la
un eveniment medical organizat de noi sau de colaboratori de-ai nostri.
Dorim să cunoașteți care vă sunt drepturile in legătură cu informațiile Dvs cu caracter personal. Aveți următoarele drepturi: dreptul de acces, adică
puteti solicita informații privind prelucrarea informațiilor despre Dvs; dreptul de rectificare
- puteti rectifica informațiile eronate sau le puteti completa; dreptul de ştergere - puteti solicita ştergerea informațiilor dacă nu mai exista temeiuri pentru
prelucrarea acestora, in condițiile legii; dreptul la restri tionarea prelucrării - puteți solicita restricționarea activităților de prelucrare în cazul în care
prelucrarea depăşeşte cadrul legal în care poate fi realizată; dreptul la portabilitate - puteti sa primiți de la VitalAire informațiile Dvs într-un format structurat
şi procesabil pe computer sau puteți solicita ca respectivele date să fie transmise către alt operator; dreptul de a obiecta - puteti să vă opuneți (de
exemplu) prelucrărilor întemeiate pe comnsimțământul Dvs; dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare; dreptul de a
va adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiției în cazul in care considerati ca informațiile
nu sunt prelucrate în mod legal.
Prin semnarea prezentei declarații de confidențialitate vă exprimați acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter pep at în
scopurile și pe duratele arătate.
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