
Acord/ Consimtamant privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Societatea HOMEVET CARE S.R.L,  cu sediul  social  în BUCURESTI,  BLD CAMIL RESSU.  nr.  70, sector 3,  C.U.I.
34147759,  J40/2175/2015.  colecteaza  si  proceseaza  datele  personale  ale   (clientilor  etc.)  pentru   completare  fisa
medicala  animal  de  companie  ,acord  efectuare  proceduri  medicale,   programare  consultatie  animal  de  companie,
marketing, reclama, publicitate, promotii, transmitere newslettere, e-mailuri, facturare etc. 

I. INFORMARE
A. Categoria de date cu caracter personal prelucrate:sunt nume prenume, nr telefon, cnp,  adresa, e-mail.
B. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal: 
Societatea HOMEVET CARE S.R.L colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra enumerate la pct. A, in urmatoarele
scopuri: 

1. in scopul completarii fisei medicale a animalului dvs. de companie;
2. in  scopul  programarii  animalului  dvs.  de  companie  in  vederea  unui  consult,  efectuarii  de  analize  si

investigatii medicale veterinare.
3. in scopul transmiterii de informatii prin intermediul newsletterelor și a e-mailului;
4. in scopul  transmiterii de mesaje de marketing direct; 
5. în scopul completarii acordului de efectuare a procedurilor medicale sau a  refuzului acestora .

Doriti sa primiti mesajele de marketing direct prin:

 apel telefonic  SMS  posta electronica  posta

Va rugam sa bifati una sau mai multe dintre modalitatile enumerate mai sus.

C. Datele cu caracter personal enumerate la pct. A pot fi transmise catre urmatorii destinatari: 
1. autoritatile/institutiile statului

D. Perioada de pastrare a datelor cu caracter personal
In vederea prelucrarii datelor personale in scopul/scopurile mentionate la pct. B, datele cu caracter personal mentionate
vor fi prelucrate de societatea noastra pana la incetarea relatiei contractuale sau pana la retragerea consimtamantului
dumneavoastra si pentru o perioada de maximum 5 ani in cazul informatiilor necesare pentru facturare si contabilitate.
E. Drepturile pe care le are persoana vizata in ceea ce priveste datele cu caracter personal. 
In conformitate cu prevederile si in conditiile prevazute de Regulamentul (UE)  2016/679 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare
a  Directivei  95/46/CE  (Regulamentul  general  privind  protecția  datelor)  si  de  legislatia  nationala,  puteti  exercita
urmatoarele drepturi: 

a) dreptul de acces la datele dumneavoastra cu caracter personal; 
b) dreptul la rectificare/actualizare a datelor atunci cand acestea sunt inexacte/ incomplete; 
c) dreptul la stergerea datelor; 
d) dreptul la restrictionarea prelucrarii datelor;
e) dreptul  la  portabilitatea  datelor  (transferul  datelor  personale  proprii  catre  un  alt  operator  de  date

personale desemnat de dumneavoastra);
f) dreptul la opozitie la prelucrare; 
g) dreptul de a depune o plangere la operator si/sau la autoritatea de supraveghere privind protecția datelor

(Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal); 
h) dreptul de a va retrage consimtamantul, in orice moment, pentru prelucrarea datelor personale, la care ati

consimtit anterior; 
i) dreptul de a fi notificat in caz de incalcari privind securitatea datelor, de catre operator. 

F. Va informam ca datele pe care ni le oferiti vor fi prelucrate in conformitate cu prevederile legislatiei nationale privind
protectia datelor cu caracter personal,  cu prevederile  Regulamentului  (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a directivei 95/46/CE (regulamentul general privind
protecția datelor), precum si cu prevederile Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal de la nivelul societatii
noastre. Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal poate fi consultata la sediul societatii noastre/in orice punct
de lucru al societatii noastre/on line la adresa www.cabinetveterinarsector3.ro

G.  Pentru  informatii  suplimentare cu  privire  la  protectia  datelor  cu caracter  personal  prelucrate  pe baza prezentului
consimtamant si cu privire la modalitatile prin care puteti exercita drepturile mentionate la pct. F, puteti utiliza urmatoarele
modalitati:

 transmiterea unei cereri la sediul societatii prevazut in partea introductiva a prezentului document;
 transmiterea unui mesaj la adresa de posta electronica: homevetcare@yahoo.com;
 apel la nr. de telefon: 0722127706



II. ACORD/ CONSIMTAMANT PENTRU PRELUCRAREA

 DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Subsemnatul/a VEZI TABEL, in calitate de VEZI TABEL (pacient/client)  al VEZI TABEL am luat la cunostinta
informatiile din prezentul document si:

 DA  sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul/scopurile prevazute la pct. B

 NU  sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal in scopul/scopurile prevazute la pct. B

Potrivit  art.  4 punctul  2 din  Regulamentul  UE nr.  679/2016 al  Parlamentului  European si  al
Consiliului Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei
95/46/CE  (Regulamentul  general  privind  protectia  datelor),  publicat  in  Jurnalul  Oficial  nr.
119/04.05.2016, prin “prelucrare” se intelege orice operatiune sau set de operatiuni efectuate
asupra datelor cu caracter personal sau asupra  seturilor de date cu caracter personal, cu sau
fara  utilizarea  de  mijloace  automatizate,  cum  ar  fi  colectarea,  inregistrarea,  organizarea,
structurarea,  stocarea,  adaptarea  sau  modificarea,  extragerea,  consultarea,  utilizarea,
divulgarea, prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugere.

Client, Data,

...................................

(Nume/Prenume)

                ..........................................................
........

...................................

(Semnatura)


