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Consimţămantul meu cu privire la datele mele personale 

pe care le colectează şi le deţine S.C. COMO Clinic S.R.L. 

 
În baza Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulaţie a acestor date,  OPERATORUL: COMO Clinic S.R.L.¸ precum și împuterniciții săi 
(persoane fizice și juridice de drept privat sau public) cu care OPERATORUL se află în relații contractuale, colecteaza, 
prelucreaza si arhiveaza date cu caracter personal, făcute publice în mod manifest de către persoanele vizate. 
SCOPUL: prelucrarea este necesară în scopuri legate de: *stabilirea unui diagnostic medical si furnizarea unui 
tratament medical; *îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale OPERATORULUI si de gestionare a sistemelor şi 
serviciilor de sănătate; *arhivarea în interes public si din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice; *în 
scopuri statistice si de marketing: transmitere de oferte si informatii despre serviciile societatii, solicitare 
completare chestionare de satisfactie ori cercetarea pietei (sondaje de opinie). 
TIPURI DE DATE: date generale și cu regim special ce permit identificarea, precum și date cu caracter special ce 
privesc starea de sănătate. 
Prin semnarea şi acceptarea prezentului document, subsemnatul (a)  
 

____________________________________________ (nume, prenume), telefon _______________________,        
 

e-mail ________________________________, declar că sunt informat de către reprezentantul societăţii despre 
drepturile mele şi despre faptul că datele mele personale vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile 
regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 (GDPR). 
 

Sunt informat(ă) că societatea COMO Clinic prelucrează datele mele cu caracter personal, respectiv 
imaginea prin mijloace automatizate (camere video), în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării 
securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor sale.  
 

Îmi exprim consimţămantul în mod expres şi neechivoc privind colectarea datelor mele personale, pe care 
le furnizez benevol către S.C. COMO Clinic S.R.L. (date de contact) în scopurile anterior menţionate. 

Sunt de acord să fiu contactat/ă în scopurile menţionate mai sus de către S.C. COMO Clinic S.R.L prin e-mail, 
telefon, sericii de mesagerie SMS.      

Sunt de acord sa apar in fotografiile şi/sau înregistrările video pe care S.C. COMO Clinic S.R.L. le utilizează în 
scop publicitar, inclusiv pe site-ul companiei şi pe reţelele de socializare utilizate de aceasta şi angajaţii săi. 
 
Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate în scopurile detaliate anterior vor fi prelucrate de societate, 
după caz, până la îndeplinirea scopurilor detaliate mai sus sau până la retragerea consimţămantului acordat, 
conform Politicii de confidenţialitate a prelucrarii datelor cu caracter personal disponibilă în societate şi pe site-ul 
www.comoclinic.ro. 
În conformitate cu prevederile legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces dreptul la informare, dreptul de 
acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul la rectificarea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării 
datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum şi de a vă retrage în orice moment consimţământul exprimat, 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. De asemena, aveţi dreptul la 
ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, precum şi dreptul de a depune o plângere în faţa 
autorităţii de supraveghere şi de a vă adresa justiţiei sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal. Vă aducem la cunostinţă că vă puteţi exercita drepturile prin urmatoarele modalităţi: 
*trimiţând o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa : Bulevardul Chimiei, nr. 10, municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa *prin mesaj trimis la adresa de e-mail: officecomoclinic@gmail.com;  
*sunând la numarul de telefon  0766 429 827 sau 0766 466 827. 
Pentru mai multe informaţii despre Politicile de confidenţialitate a prelucrarii datelor cu caracter personal şi 
regulile de aplicabile, vă rugăm să citiţi regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 (GDPR) disponibil în societate 
sau pe site-ul www.comoclinic.ro 

 
 

Data __________________      Semnatură client __________________ 

http://www.comoclinic.ro/
mailto:officecomoclinic@gmail.com
http://www.comoclinic.ro/
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Consimţămantul meu cu privire la datele personale ale minorului  

pe care le colectează şi le deţine S.C. COMO Clinic S.R.L. 

 
În baza Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulaţie a acestor date,  OPERATORUL: COMO Clinic S.R.L.¸ precum și împuterniciții săi 
(persoane fizice și juridice de drept privat sau public) cu care OPERATORUL se află în relații contractuale, colecteaza, 
prelucreaza si arhiveaza date cu caracter personal, făcute publice în mod manifest de către persoanele vizate. 
SCOPUL: prelucrarea este necesară în scopuri legate de: *stabilirea unui diagnostic medical si furnizarea unui 
tratament medical; *îndeplinirea obligaţiilor contractuale ale OPERATORULUI si de gestionare a sistemelor şi 
serviciilor de sănătate; *arhivarea în interes public si din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice; *în 
scopuri statistice si de marketing: transmitere de oferte si informatii despre serviciile societatii, solicitare 
completare chestionare de satisfactie ori cercetarea pietei (sondaje de opinie). 
TIPURI DE DATE: date generale și cu regim special ce permit identificarea, precum și date cu caracter special ce 
privesc starea de sănătate. 
Prin semnarea şi acceptarea prezentului document, subsemnatul (a)  
 

____________________________________________ (nume, prenume), în calitate _______________________ al  
 
minorului, număr de telefon _____________________,    e-mail ______________________________, declar că sunt 
informat de către reprezentantul societăţii despre drepturile mele şi ale minorului şi despre faptul că datele mele 
personale vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile regulamentului UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 
(GDPR). 
 

Sunt informat(ă) că societatea COMO Clinic prelucrează datele mele cu caracter personal, respectiv 
imaginea prin mijloace automatizate (camere video), în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării 
securităţii acestora şi a spaţiilor şi bunurilor sale.  
 

Îmi exprim consimţămantul în mod expres şi neechivoc privind colectarea datelor mele personale, pe care 
le furnizez benevol către S.C. COMO Clinic S.R.L. (date de contact) în scopurile anterior menţionate. 

Sunt de acord să fiu contactat/ă în scopurile menţionate mai sus de către S.C. COMO Clinic S.R.L prin e-mail, 
telefon, sericii de mesagerie SMS.      

Sunt de acord sa apar in fotografiile şi/sau înregistrările video pe care S.C. COMO Clinic S.R.L. le utilizează în 
scop publicitar, inclusiv pe site-ul companiei şi pe reţelele de socializare utilizate de aceasta şi angajaţii săi. 
 
Datele dumneavoastra cu caracter personal colectate în scopurile detaliate anterior vor fi prelucrate de societate, 
după caz, până la îndeplinirea scopurilor detaliate mai sus sau până la retragerea consimţămantului acordat, 
conform Politicii de confidenţialitate a prelucrarii datelor cu caracter personal disponibilă în societate şi pe site-ul 
www.comoclinic.ro. 
În conformitate cu prevederile legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces dreptul la informare, dreptul de 
acces la date, dreptul de intervenţie asupra datelor, dreptul la rectificarea datelor, dreptul de a vă opune prelucrării 
datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum şi de a vă retrage în orice moment consimţământul exprimat, 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. De asemena, aveţi dreptul la 
ştergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, precum şi dreptul de a depune o plângere în faţa 
autorităţii de supraveghere şi de a vă adresa justiţiei sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal. Vă aducem la cunostinţă că vă puteţi exercita drepturile prin urmatoarele modalităţi: 
*trimiţând o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa : Bulevardul Chimiei, nr. 10, municipiul Slobozia, judeţul 
Ialomiţa *prin mesaj trimis la adresa de e-mail: officecomoclinic@gmail.com;  
*sunând la numarul de telefon  0766 429 827 sau 0766 466 827. 
Pentru mai multe informaţii despre Politicile de confidenţialitate a prelucrarii datelor cu caracter personal şi 
regulile de aplicabile, vă rugăm să citiţi regulamentul UE nr. 679 din 27 aprilie 2016 (GDPR) disponibil în societate 
sau pe site-ul www.comoclinic.ro 

 

Data __________________      Semnatură client __________________ 
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