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DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT 

 

Prin prezenta, consimt cu privire la prelucrarea de către LABORATOIRES THEA PHARMA SRL („Thea”) 
a următoarelor date cu caracter personal: nume, prenume, specializare, adresă de e-mail, oraș, telefon, 
unitatea sanitară în care vă desfășurați activitatea („Datele”), în vederea transmiterii prin e-mail de 
informări cu privire la evenimentele pe care le organizează, produsele din portofoliul său, precum și 
pentru a vă trimite informații științifice potrivite specializării dumneavoastră. De asemenea, în măsura în 
care doriți să fiți vizitați de către un reprezentant Thea, vă rugăm să ne comunicați și adresa unității 
sanitare pentru o astfel de vizită. 

Consimțământul pentru prelucrarea Datelor este voluntar. Acest consimțământ poate fi retras în orice 
moment, retragere ce produce efecte pentru viitor, prin intermediul unei notificări nestandardizate 
adresată Thea. O astfel de notificare nestandardizată poate fi trimisă, de exemplu, prin e-mail la adresa 
privacy.romania@theapharma.com. Cu toate acestea, retragerea consimțământului nu afectează 
legalitatea procesului de prelucrare efectuată în baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia. 
În situația în care nu se acordă consimțământul sau acesta a fost retras, nu există nicio consecință sau 
impact negativ. În cazul în care aveți orice întrebări referitoare la această declarație de consimțământ sau 
la prelucrarea de către Thea a Ddatelor cu caracter personal în general, nu ezitați să contactați 
Responsabilul cu Protecția Datelor desemnat de Thea, la adresa de e-mail dpo@theapharma.com. 

Informații suplimentare cu privire la prelucrarea Ddatelor cu caracter personal se regăsesc în notificarea 
privind protecția datelor de mai jos.  

Sunt de acord ca Datele să fie accesate de și să fie transmise către orice persoană implicată în 
redactarea, organizarea și asigurarea suportului logistic necesar pentru transmiterea informărilor 
menționate mai sus. 
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NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

1. Informații generale 

a) Introducere 

Prezentul formular de informare are scopul de a vă aduce la cunoștință detalii cu privire la 
prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în legătură cu 
această prelucrare conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 679/2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera 
circulație a acestor date („GDPR”) și a celorlalte prevederi legale aplicabile. 

b) Operator 

Conform GDPR, calitatea de operator este deținută de Laboratoires Thea Pharma SRL, 
persoană juridică română, având sediul în București, Sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 90, 
Complexul Multifuncțional Grand, Camerele 2.19 - 2.20, Etajul 2, România, Cod unic de 
identificare 38260580, înregistrată la Registrul Comerțului București sub nr. J40 / 
16333/2017, e-mail: privacy.romania@theapharma.com („Thea”). Thea are responsabilitatea 
prelucrării datelor cu caracter personal, conform celor detaliate mai jos. 

c) Responsabilul cu Protecția Datelor 

Aveți posibilitatea de a contacta oricând responsabilul nostru cu protecția datelor, folosind 
următoarele date de contact: adresa de e-mail dpo@theapharma.com, adresa poștală: 
LABORATOIRES THEA PHARMA SRL, Solicitare privind protecția datelor cu caracter 
personal, Sector 5, Calea 13 Septembrie nr. 90, Complexul Multifuncțional Grand, Camerele 
2.19 - 2.20, Etaj 2, București, Romania. 

2. Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv nume, prenume, specializare, 
adresă de e-mail, oraș, telefon, unitatea sanitară în care vă desfășurați activitatea („Datele”), conform 
descrierii din Declarația de Consimțământ în scopul transmiterii de informări cu privire la 
evenimentele pe care le organizăm, produsele din portofoliul Thea, precum și pentru a vă trimite 
informații științifice potrivite specializării dumneavoastră. În acest sens, Ddatele dumneavoastră cu 
caracter personal vor fi accesibile și vor putea fi transmise oricărei persoane implicată în redactarea, 
organizarea și asigurarea suportului logistic necesar pentru transmiterea informărilor menționate mai 
sus. 

Temeiul legal pentru prelucrarea Ddatelor este consimțământul dumneavoastră. Consimțământul 
pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal și furnizarea Datelor sus-menționate sunt voluntare. 
Datele cu caracter personal mai sus-menționate sunt păstrate până la retragerea acestui 
consimțământ.  

Acest consimțământ poate fi retras în orice moment, retragere ce produce efecte pentru viitor, prin 
intermediul unei notificări nestandardizate adresate Thea. O astfel de notificare nestandardizată 
poate fi trimisă, de exemplu, prin e-mail la adresa privacy.romania@theapharma.com. Cu toate 
acestea, retragerea consimțământului nu afectează legalitatea procesului de prelucrare efectuat în 
baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. În situația în care nu se acordă 
consimțământul sau acesta a fost retras, nu există nicio consecință sau impact negativ. 
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3. Drepturile dumneavoastră 

În calitate de persoană vizată, puteți contacta Responsabilul nostru cu Protecția Datelor în orice 
moment la datele de contact indicate la punctul 1 de mai sus, fără a fi necesar să respectați anumite 
formalități de notificare, pentru a vă exercita drepturile de care beneficiați conform legislației.  

Aveți următoarele drepturi conform GDPR:Aceste drepturi sunt următoarele: 

(a) dreptul de acces: puteți primi informații despre prelucrarea Datelor și o copie a datelor 
prelucrate; 

(b) dreptul la rectificare: puteți solicita rectificarea Datelor inexacte sau completarea datelor 
incomplete; 

(c) dreptul la ștergerea Datelor: puteți solicita ștergerea Datelor cu caracter personal și, în 
cazul în care Datele cu caracter personal au fost făcute publice, informarea altor 
operatori cu privire la solicitarea de ștergere; 

(d) dreptul la restricționarea prelucrării: puteți solicita restricționarea prelucrării Datelor; 

(e) dreptul la portabilitatea Datelor: puteți solicita să primiți datele dumneavoastră cu 
caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit 
automat și să solicitați transmiterea acestor date către un alt operator; 

(f) dreptul la opoziție: vă puteți opune la prelucrarea Datelor pentru a o opri; 

(g) dreptul de a depune plângere: puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere 
dacă considerați că prelucrarea Datelor reprezintă o încălcare a GDPR; 

(h) dreptul de a vă retrage în orice moment consimțământul dat, în vederea încetării unei 
prelucrări a Datelor bazate pe consimțământul dumneavoastră. Retragerea 
consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului 
înainte de retragerea acestuia. 


