POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ATERIMA MED
I. General
Protecția confidențialității și a datelor cu caracter personal este extrem de
importantă pentru ATERIMA MED. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura
că prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată în conformitate cu
reglementările aplicabile și cu respectarea drepturilor persoanelor care ne-au
furnizat datele lor.
Înainte de a utiliza site-urile noastre web sau serviciile pe care le oferim, te
rugăm să citești această politică. Ai încredere în noi, suntem partenerul tău!
Operatorul datelor tale cu caracter personal este ATERIMA RO S.R.L. cu sediul la
București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii 16, cu numărul de înregistrare
la RC: J40/9431/31.05.2021, al cărei marca este "ATERIMA MED".
În cazul oricăror îndoieli legate de politica de confidențialitate și protecția datelor
tale cu caracter personal, ne poți contacta oricând trimițând un mesaj la
următoarea adresă: daneosobowe@grupaaterima.pl
II. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Completând formularul sau pur și simplu contactându-ne, ne furnizezi datele tale
cu caracter personal și îți garantăm că datele tale vor rămâne confidențiale.
În momentul furnizării datelor tale cu caracter personal ATERIMA RO S.R.L. cu
sediul la București devine operatorul lor – denumit în continuare „ATERIMA
MED.”.
Prelucrăm datele cu caracter personal numai în măsura în care ne-au fost puse la
dispoziție și numai în scopul în care au fost furnizate.
Prin urmare, dacă, de exemplu, ți-ai exprimat dorința de a participa la recrutarea
noastră, datele tale vor fi utilizate numai în acest scop. Cu toate acestea, dacă
colaborezi cu noi, datele tale vor fi utilizate pentru a realiza contractul încheiat cu
noi.
Adesea, datele cu caracter personal sunt prelucrate pe baza consimțământului
(de exemplu, în cazul recrutării). Cu toate acestea, există mult mai multe motive
pentru prelucrare, uneori poate fi vorba de un contract, uneori necesitatea
apărării sau răspunderii la pretențiile de despăgubire sau necesitatea îndeplinirii
anumitor obligații legale care revin operatorului de date cu caracter personal.
Așadar consimțământul nu este întotdeauna necesar.
De asemenea, putem prelucra datele tale cu caracter personal dacă prelucrarea
lor este necesară pentru interesul nostru legitim sau pentru interesul unor terțe
părți, cu condiția ca cele de mai sus să nu încalce interesele sau drepturile tale
ca entitate individuală. Un interes legitim este, de exemplu, gestionarea relației
noastre cu clientul sau compania sau organizația acestuia, îmbunătățirea
serviciilor și soluțiilor noastre sau dezvoltarea relațiilor cu partenerii de afaceri.
Contactându-ne prin telefon, prin formular sau e-mail, ne furnizezi în mod natural
datele tale cu caracter personal, cum ar fi numele, prenumele, datele de contact

și numărul tău de telefon și adresa de e-mail ca adresa expeditorului. În plus, în
conținutul mesajului poți include și alte date cu caracter personale. În acest caz,
baza legală pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este consimțământul
tău rezultat din inițierea contactului cu noi. Datele tale cu caracter personal care
ne-au fost furnizate ca parte a unui contact prin e-mail sunt prelucrate exclusiv în
scopul gestionării cererii tale sau înregistrării în baza noastră de date a
persoanelor în căutare de locuri de muncă, participării la cursurile noastre de
instruire, seminare web, campanii promoționale și programe de loialitate.
Conținutul corespondenței poate fi arhivat.
Ține minte că furnizarea datelor cu caracter personal este întotdeauna voluntară.
Cu toate acestea, reține că, prin neprezentarea datelor tale nu vei putea, de
exemplu, să iei parte la recrutarea noastră (fără informații despre tine nu putem
să-ți găsim oferta potrivită pentru tine).
Vom împărtăși datele tale cu caracter personal companiilor legate de ATERIMA
RO S.R.L. cu sediul la București și partenerilor noștri de încredere, inclusiv
persoanelor aflate în îngrijire și coordonatorilor din Germania ca să-ți prezinte
oferte de locuri de muncă și de angajare.
Angajații ATERIMA MED au fost autorizați în mod corespunzător să prelucreze
date cu caracter personal și să păstreze confidențialitatea în acest sens.
Vom procesa datele tale, cum ar fi numele, prenumele, datele de contact: e-mail,
numărul de telefon, județ, putem prelucra, de asemenea, data nașterii, educația,
calificările profesionale și istoricul angajării anterioare. Dacă îți dai
consimțământul, vom putea procesa date sensibile cu privire la sănătatea ta.
Când prelucrăm date cu caracter personal, depunem toate eforturile pentru a ne
asigura că acestea sunt securizate în mod corespunzător și că persoanele
neautorizate nu au acces la acestea. În acest scop, am implementat o serie de
soluții și am numit un responsabil însărcinat cu protecția datelor cu caracter
personal care este în contact cu autoritatea de supraveghere competentă.
Garantăm confidențialitatea tuturor datelor cu caracter personal care ne sunt
furnizate. Ne asigurăm că sunt luate toate măsurile de securitate și protecție a
datelor cu caracter personal impuse de dispozițiile privind protecția datelor cu
caracter personal. Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu diligența
necesară și protejate în mod adecvat împotriva accesului de către persoane
neautorizate. Datele cu caracter personal sunt prelucrate numai pe teritoriul
Uniunii Europene.
Ține minte însă că și tu ar trebui să-ți protejezi datele cu caracter personal. Nu le
împărtăși cu alte persoane decât dacă este necesar.
III. Ce drepturi ai
Ține minte că tu decizi în ce măsură și în ce scop prelucrăm datele tale cu
caracter personal. ATERIMA MED ia în considerare deciziile tale cu privire la
datele cu caracter personal.
În legătură cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal de către noi, ai
următoarele drepturi:
● dreptul de a solicita accesul la datele tale cu caracter personal, rectifica,
șterge sau limita prelucrarea,

● dreptul de a obiecta față de prelucrare,
● dreptul de a transfera datele,
● dreptul de a retrage acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter
personal pentru un anumit scop, dacă ai dat anterior un astfel de
consimțământ,
● dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de
Supraveghere.
Dacă datele tale sunt prelucrate pe baza consimțământului tău, pe care îl poți
retrage oricând. Ține minte totuși, că după retragere, nu vei putea utiliza
serviciile pe care le oferim și că retragerea consimțământului nu afectează
legalitatea prelucrării datelor efectuată înainte de retragerea acestuia. Același
lucru se aplică unei cereri de ștergere a datelor tale cu caracter personal. Reține
că nu vom putea șterge întotdeauna imediat datele tale cu caracter personal (de
exemplu, după încetarea cooperării cu tine trebuie să le păstrăm pentru perioada
rezultată din dispozițiile legale).
Vom procesa datele tale cu caracter personal până când îți retragi
consimțământul, dacă baza prelucrării acestora constituie consimțământul tău
sau până la finalizarea scopului pentru care prelucrăm datele tale cu caracter
personal sau până la finalizarea procesului actual de recrutare sau dacă ai
consimțit la viitoare procese de recrutare pentru o perioadă de 36 de luni de la
data obținerii consimțământului tău sau până la expirarea perioadei rezultate din
prescrierea pretențiilor sau a altor dispoziții legale.
Îți poți actualiza și modifica oricând datele tale cu caracter personal. În anumite
cazuri (de exemplu, când datele tale sunt prelucrate în scopul comercializării
directe a serviciilor furnizate de administrator), ai dreptul de a te opune
prelucrării datelor cu caracter personal.
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Dacă crezi că drepturile tale cu privire la datele cu caracter personal au fost
încălcate (de exemplu, datele au fost în mâinile unei persoane neautorizate), te
rugăm să ne anunți. Datorită acestui fapt, vom putea să-ți protejăm în mod
eficient drepturile. De asemenea, ai dreptul să depui o plângere la Autoritatea
Națională de Supraveghere.

IV. Politica privind cookie-urile
Site-ul nostru web, la fel ca aproape toate celelalte site-uri web, folosește cookieuri pentru a-ți oferi cele mai bune soluții legate de utilizarea site-ului web.
Cookie-urile sunt mici informații de text stocate pe dispozitivul tău final (de
exemplu, computer, tabletă, smartphone) care pot fi citite de sistemul nostru
teleinformatic.
Cookie-urile ne permit să:
●
●
●
●

asigurăm buna funcționare a site-ului web, așa cum te aștepți,
îmbunătățim viteza și securitatea utilizării site-ului web,
îmbunătățim funcțiile disponibile pe site,
utilizăm instrumente analitice,

● utilizăm instrumente de marketing,
● afișăm videoclipuri de pe YouTube pe site-uri web,
● oferim funcții sociale.
Folosim cookie-uri, astfel încât să poți utiliza confortabil site-ul web.
Următoarele cookie-uri de parte terță pot fi utilizate pe site-ul nostru:
•
•
•
•
•
•

Google Analytics
Google Tag Manager
Google AdWords
Google AdSense
Facebook Custom Audiences
Facebook, Twitter, LinkedIN, Pinterest

În timpul primei vizite pe site, ți se afișează informații despre utilizarea cookieurilor. Acceptarea și închiderea acestor informații înseamnă că ești de acord cu
utilizarea cookie-urilor în conformitate cu prevederile acestei politici de
confidențialitate. Poți oricând să-ți retragi acordul ștergând cookie-urile și
modificând setările cookie-urilor din browser. Ține minte totuși, că dezactivarea
cookie-urilor poate cauza dificultăți în utilizarea site-ului web, precum și a multor
alte site-uri web care utilizează cookie-uri.
Fișierele cookie sunt date IT, în special fișiere text, care sunt stocate pe
dispozitivul final al utilizatorului site-ului web și sunt destinate utilizării paginilor
site-ului web. Cookie-urile conțin de obicei numele site-ului web din care provin,
timpul de stocare pe dispozitivul final și un număr unic.
Pentru ce folosim cookie-urile?
Cookie-urile sunt utilizate pentru:
adaptarea conținutului paginilor site-ului web la preferințele utilizatorului și
optimizarea utilizării site-urilor web; în special, aceste fișiere permit
recunoașterea dispozitivului utilizatorului site-ului web și afișarea corectă a siteului web, adaptată nevoilor sale individuale;
crearea de statistici care să ajute la înțelegerea modului în care utilizatorii siteurilor web utilizează site-urile web, ceea ce permite îmbunătățirea structurii și a
conținutului acestora.
Ce cookie-uri folosim?
Site-ul web utilizează două tipuri de bază de cookie-uri: cookie-uri de sesiune
(session cookies) și cookie-uri persistente (persistent cookies). Cookie-urile de
sesiune sunt fișiere temporare care sunt stocate pe dispozitivul final al
Utilizatorului până la deconectare, părăsirea site-ului web sau oprirea softwareului (browser web). Cookie-urile persistente sunt stocate pe dispozitivul final al
Utilizatorului pentru timpul specificat în parametrii fișierului cookie sau până când
sunt șterse de către Utilizator.
Cookie-urile utilizate de partenerii operatorului de servicii, inclusiv în special
utilizatorii site-ului web, sunt supuse propriei politici de confidențialitate.

3. Cookie-urile conțin date cu caracter personal?
Cookie-urile folosite pe site nu stochează date cu caracter personal.
Gestionarea „cookie-urilor”:
În multe cazuri, software-ul utilizat pentru navigarea site-urilor web (browser
web) permite cookie-urilor să fie stocate în mod implicit pe dispozitivul final al
utilizatorului. Utilizatorii site-ului web pot modifica oricând setările cookie-urilor.
Aceste setări pot fi modificate în special în așa fel încât să blocheze gestionarea
automată a cookie-urilor în setările browserului web sau să informeze despre
fiecare postare a acestora pe dispozitivul utilizatorului site-ului web. Informații
detaliate despre posibilitățile și metodele de manipulare a cookie-urilor sunt
disponibile în setările software-ului (browserului web).
Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/kb/278835/pl
Google
Chrome:
https://support.google.com/chrome/bin/answer.py?
hl=pl&answer=95647
Safari:
http://safari.helpmax.net/pl/ochrona-i-prywatnosc/zarzadzanie-plikamicookie/
Opera: https://help.opera.com/pl/latest/web-preferences/
Folosim instrumente analitice, cum ar fi Google Analytics, care colectează
informații anonime despre vizitele tale pe site, subpaginile pe care le-ai afișat,
timpul petrecut pe site sau transferuri între subpagini individuale. Acest lucru
este legat de utilizarea cookie-urilor Google.
Pluginuri Facebook
Site-ul nostru conține pluginuri pentru rețeaua de socializare Facebook, Facebook
Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA. Pluginurile Facebook pot fi
recunoscute prin sigla Facebook sau prin butonul Îmi place de pe site-ul nostru.
Pentru
o
prezentare
generală
a
pluginurilor
Facebook,
consultă
https://developers.facebook.com/docs/plugins/.
Când vizitezi site-ul nostru web, se creează o conexiune directă între browserul
tău și serverul Facebook prin intermediul pluginului. Acest lucru îi permite lui
Facebook să primească informații despre paginile pe care le-am vizitat de la
adresa ta IP. Dacă faci click pe „butonul Îmi place” de pe Facebook în timp ce ești
conectat la contul tău Facebook, poți conecta conținutul site-ului nostru la profilul
tău Facebook. Aceasta permite lui Facebook să asocieze vizitele pe site-ul nostru
web cu contul tău de utilizator. Te rugăm să reții că, în calitate de operator al
acestui site web, nu avem cunoștințe despre conținutul datelor transmise către
Facebook sau despre modul în care Facebook folosește aceste date. Pentru mai
multe informații, consultă politica de confidențialitate a Facebook la https://dede.facebook.com/policy.php.
Dacă nu dorești ca Facebook să asocieze vizita ta pe site-ul nostru cu contul tău
Facebook, te rugăm să te deconectezi de la contul tău Facebook.
Pluginuri LinkedIn
Site-ul nostru web folosește funcții din rețeaua LinkedIn. Serviciul este furnizat de
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA.

De fiecare dată când este accesată una dintre paginile noastre care conțin funcții
LinkedIn, browserul tău stabilește o conexiune directă cu serverele LinkedIn.
LinkedIn este informat că ai vizitat site-ul nostru web de pe adresa ta IP. Dacă
utilizezi butonul LinkedIn „Recomandă” și ești conectat la contul tău LinkedIn,
LinkedIn poate asocia vizita ta pe site-ul nostru web cu contul tău de utilizator.
Am dori să subliniem că, în calitate de furnizor al acestor pagini, nu avem
cunoștințe despre conținutul datelor transmise sau despre modul în care LinkedIn
le folosește.
Pentru mai multe informații, consultă politica de confidențialitate LinkedIn la
https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.
Hărți Google
Acest site web folosește serviciul Map Google prin intermediul interfeței API. Este
operat de Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043,
USA.
Pentru a utiliza Google Maps, este necesară salvarea adresei IP. Aceste informații
sunt de obicei transferate pe un server Google din SUA și stocate acolo.
Furnizorul acestui site nu are nicio influență asupra acestui transfer de date.
Utilizarea Google Maps face site-ul nostru mai atractiv și facilitează localizarea
locurilor indicate de noi pe site. Acesta constituie un interes legitim în temeiul
art. 6 (1) (f) GDPR.
Informații suplimentare despre gestionarea datelor utilizatorilor pot fi găsite în
declarația
de
protecție
a
datelor
Google
la
adresa
https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.
Jurnalele serverului
Utilizarea site-ului implică trimiterea de întrebări către serverul pe care este
stocat site-ul web. Fiecare interogare direcționată către server este salvată în
jurnalele serverului.
Jurnalele includ adresa ta IP, data și ora serverului, informații despre browserul
web și sistemul de operare pe care îl utilizezi. Jurnalele sunt salvate și stocate pe
server.
Datele stocate în jurnalele serverului nu sunt asociate cu anumite persoane care
utilizează site-ul web și nu sunt utilizate de noi pentru a te identifica.
Jurnalele serverului sunt doar materiale auxiliare utilizate pentru administrarea
site-ului web și conținutul lor nu este divulgat nimănui, cu excepția celor
autorizați să administreze serverul.
VI. Rolul politicii de confidențialitate și modificările sale
Această politică este informativă și nu înlocuiește prevederile legale. Dacă
politica trebuie modificată, o versiune modificată va fi disponibilă pe site-ul
nostru. Îți stăm la dispoziție și îți vom răspunde la orice întrebări.
Detaliile de contact necesare pot fi găsite mai jos:
Inspector
Responsabilul
însărcinat
daneosobowe@grupaaterima.pl

cu

protecția

datelor:

email:

ATERIMA RO S.R.L. cu sediul la București, Muntenia Business Center, Splaiul Unirii
16, numărul de înregistrare la RC: J40/9431/31.05.2021

