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Declarația GDPR
ZIR IMPLANT SRL se angajează să vă protejeze confidențialitatea, să vă păstrați datele personale
securizate, să respecte Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) care a intrat în vigoare la 25 mai
2018.
GDPR este un nou regulament prin care Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia
Europeană intenționează să consolideze și să unifice drepturile de protecție a datelor cu caracter personal ale
tuturor persoanelor care locuiesc în Uniunea Europeană (UE). De asemenea, GDPR reglementează modul în
care datele personale ale rezidenților UE pot fi transferate și prelucrate atât în interiorul, cât și în afara UE.
GDPR conferă rezidenților din UE drepturi specifice privind colectarea, prelucrarea și stocarea datelor lor
personale și are drept scop simplificarea mediului de reglementare care reglementează modul în care se
desfășoară afacerile internaționale în ceea ce privește gestionarea datelor cu caracter personal ale rezidentului
UE. La implementare, GDPR va înlocui Directiva 95/46 / CE.
ZIR IMPLANT SRL lucrează activ pentru a ne asigura că procesele și sistemele sale îndeplinesc
cerințele riguroase ale GDPR și urmăresc respectarea deplină a acestuia la data efectivă. Înțelegem că clienții
noștri pot avea întrebări cu privire la termenii GDPR și, ca atare, am pregătit această declarație pentru a vă ajuta
în căutarea înțelegerii. Puteți accesa și citi întreaga legislație la următorul link:
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5419-2016-INIT/en/pdf.
Domeniul de aplicare GDPR teritorial
GDPR se aplică tuturor operatorilor de date și procesatorilor de date care colectează, prelucrează și /
sau stochează datele cu caracter personal ale persoanelor care locuiesc în UE, indiferent de locația operatorului
de date sau a procesatorului de date.
Cum definește GDPR datele personale?
Datele personale reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică (un "subiect de date") care
poate fi utilizată pentru identificarea directă sau indirectă a persoanei respective.
Cine consideră GDPR un operator de date?
Un operator de date este o persoană sau o entitate care determină motivul, scopul, termenii și procesul
prin care datele personale sunt capturate și prelucrate, prin urmare, ZIR IMPLANT SRL este un operator.
Cine consideră GDPR un procesator de date?
Un procesator de date este o persoană sau entitate care procesează și stochează date cu caracter personal
în numele unui operator de date. ZIR IMPLANT SRL nu este un procesator de date.
Obținerea consimțământului subiectului de date
Un subiect de date trebuie să aibă opțiunea de a acorda consimțământul pentru colectarea, prelucrarea și
stocarea informațiilor personale într-un format inteligibil într-o formă ușor accesibilă. Consimțământul trebuie
să furnizeze informații clare și distincte, în limbaj clar, care să descrie cu exactitate scopul pentru care se acordă
consimțământul. În plus, consimțământul trebuie să poată fi retras într-o formă ușor accesibilă. ZIR IMPLANT

GDPR-006-4/, Rev.00

Pagina 1 din 2

ZIR IMPLANT SRL
Str. Războieni nr.19, Breaza, Prahova – Romania
Tel.: +40 722.66.07.66, E-mail: info@stemgenerator.eu
www.stemgenerator.eu

Declarația GDPR
SRL dispune de instrumente adecvate pentru îndeplinirea adecvată a acestor noi cerințe privind consimțământul
GDPR.
Dreptul de acces la date ale subiectului, actualizare, portabilitate și / sau solicitare de ștergere a
informațiilor personale
Un subiect de date are dreptul de a obține de la operatorul de date confirmarea dacă datele cu caracter
personal care îl privesc sunt colectate, prelucrate și / sau stocate, în cazul în care aceste activități au loc și în ce
scop. În plus, operatorul trebuie să furnizeze gratuit o copie a datelor personale ale persoanei fizice, într-un
format comun în format electronic, la cererea persoanei vizate. Subiecții datelor au, de asemenea, dreptul de a
solicita ca datele cu caracter personal colectate, prelucrate și / sau stocate în legătură cu acestea să fie
actualizate și / sau șterse la cerere. ZIR IMPLANT SRL dispune de instrumente adecvate pentru îndeplinirea
adecvată a acestor noi cerințe privind consimțământul GDPR.
ZIR IMPLANT SRL se angajează să protejeze informațiile personale, deoarece considerăm că acestea
sunt de o importanță majoră pentru succesul nostru reciproc și pentru menținerea relației de încredere deja
construită cu clienții noștri. Ca atare, suntem pregătiți pentru a ne respecta obligațiile față de cerințele GDPR.
Dacă aveți întrebări suplimentare privind modalitățile în care respectăm GDPR, vă rugăm să ne contactați prin
e-mail la: info@stemgenerator.eu.

Breaza, 24 mai 2018

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Bogdan Vlădilă
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