
NOTA DE INFORMARE PENTRU ORGANIZAREA DE EVENIMENTE ONLINE  

 

In calitate de operatori de date asociati,  

SERVIER PHARMA S.R.L., o societate infiintata in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul social in Bucuresti, Str. 

Tipografilor, nr 11-15, S-Park, corp A1, et 3, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/15089/2004, CUI 

16780450, (denumita in continuare „SERVIER”)  

si 

Media Med Publicis SRL societate înfiinţată şi funcţionând în conformitate cu legile din România, cu sediul social în  Calea 

Grivitei nr. 148 sc. 1 et. 1 ap. 7  BUCURESTI , înregistrată la Registrul Comerţului cu nr. , cod unic de înregistrare 

RO17712453, reprezentată legal în scopul prezentului Contract de ILEANA PENEA, în calitate de administrator (denumita in 

continuare „MEDIA MED PUBLICIS SRL ”),  

denumite impreuna „Partile” sau „Operatorii asociati” 

 

colaboreaza in vederea organizarii, pentru profesionistii din domeniul sanatatii („Persoane vizate”), a anumitor evenimente 

organizate in mediul on-line, pe platforma MEDIA MED PUBLICIS SRL, precum si pentru desfasurarea respectivelor 

evenimente cu participarea acelor profesionisti din domeniul sanatatii care si-au exprimat in mod expres si voluntar intentia de 

lua parte la eveniment. In acest sens, intre Parti a fost incheiat o Anexa la Contract pentru stabilirea responsabilitatilor fiecareia 

dintre ele, in calitate de operator de date asociat („Anexa”). 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de Operatorii asociati SERVIER si MEDIA MED PUBLICIS SRL  in conformitate 

cu prevederile Anexei, prin care au stabilit impreuna aspectele principale ale operatiunilor de prelucrare desfasurate in comun si 

totodata au identificat acele categorii de date personale prelucrate in mod exclusiv de catre una dintre Parti. 

Cele mai multe dintre categoriile de date colectate, verificate si prelucrate pentru desfasurarea evenimentului sunt date de contact 

si informatii profesionale sumare referitoare la Persoanele vizate. Unele dintre aceste date personale au fost colectate de catre 

MEDIA MED PUBLICIS SRL  anterior promovarii evenimentelor Servier, direct de la dumneavoastra (e.g. date de contact 

pentru transmiterea de informari referitoare la evenimente), sens in care a implementat masuri adecvate pentru a asigura 

conformitatea acestor operatiuni de prelucrare cu prevederile GDPR1. 

1. Tipuri de date personale prelucrate de catre Operatorii asociati 

1.1. Date personale prelucrate de MEDIA MED PUBLICIS SRL  

MEDIA MED PUBLICIS SRL  prelucreaza anumite categorii de date cu caracter personal in mod independent, in scopul 

promovarii evenimentului, desfasurarii lui, asigurarii inscrierii la eveniment a Persoanelor vizate precum si pentru a determina 

nivelul de interactiune a Persoanelor vizate cu activitatile referitoare la eveniment (e.g. informarile transmise, evenimentul 

propriu-zis etc). 

In acest sens, MEDIA MED PUBLICIS SRL  va putea prelucra urmatoarele categorii de date cu caracter personal: 

a. date de identificare și contact cuprinzand: numele si prenumele, adresa de email, pentru transmiterea catre dumneavoastra 

                                                           
1 REGULAMENTUL (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 



a informatiilor referitoare la evenimentele SERVIER. Fara aceste date nu va fi posibila comunicarea cu dumneavoastra in 

scopul promovarii evenimentelor organizate de Servier, sau cu privire la participarea dumneavoastra la aceste evenimente. 

b. date cu caracter personal legate de activitatea profesionala cuprinzand informatii privind: profesia, specialitatea. 

Prelucrarea acestor date este necesara pentru a stabili Persoanele vizate destinatare ale mesajelor de promovare a 

evenimentelor organizate de Servier, avand in vedere ca promovarea evenimentelor organizate de Servier se va realiza in 

principiu in randul profesionistilor din domeniul sanatatii avand o anumita specializare. 

c. informații referitoare la interacțiunile cu dumneavoastra prin diverse canale sau modalități: 

 interacțiuni prin email: data și ora trimiterii și deschiderii email, data și oră accesare link din email, alte informații 

tehnice despre utilizator email (IP, browser, sistem de operare etc.), diverse alte observații etc. Fără aceste informații 

nu va fi posibilă realizarea raportării, monitorizării și evaluării interacțiunilor dumneavoastra cu informarile transmise 

de noi. 

 interacțiuni pe pagini web: adresă IP, browser, sistem de operare, activitatea de navigare, data accesării paginii-ului, 

website-ul din care profesionistii din domeniul sanatatii au venit atunci când au accesat pagina web, alte informații 

despre modul în care s-a interacționat cu pagina, informații colectate prin cookies etc. Fără aceste informații nu va fi 

posibilă realizarea raportării, monitorizării și evaluării interacțiunilor dumneavoastra cu evenimentele noastre. 

Aceste categorii de date nu vor fi accesate de catre SERVIER anterior desfasurarii evenimentului, care va primi de la MEDIA 

MED PUBLICIS SRL  doar anumite rapoarte agregate pregatite in baza lor. 

1.2. Date personale prelucrate de catre Operatorii asociati 

Cei doi Operatori asociati vor putea prelucra anumite date personale in cursul desfasurarii evenimentului, cum ar fi numele si 

prenumele Persoanelor vizate atunci cand aceasta informatie apare in cadrul evenimentului (e.g. lista de participanti), adresa e-

mail, specialitate, sau anumite comentarii si opinii exprimate in cursul evenimentului. 

In acest sens, avem rugamintea sa evitati luarea cuvantului in cadrul evenimentului, in cazul in care nu doriti prelucrarea opiniei 

dumneavoastra in cazul in care evenimentul permite interactivitate. 

2. Scopurile prelucrarii 

Prezenta prelucrare de date este efectuata in scopul transmiterii de comunicari catre profesionisti din domeniul sanatatii, prin e-

mail, pentru promovarea produselor Servier in cadrul evenimentelor organizate de acesta, precum si cu privire la organizarea si 

participarea profesionistilor din domeniul sanatatii la respectivele evenimente. 

3. Temeiul legal al prelucrarii 

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) GDPR si anume in baza 

consimtamantului dumneavoastra expres, exprimat in cursul procesului de inscriere la eveniment.  

In ceea ce priveste datele mentionate la punctul 1.1., literele a) si b) de mai sus, utilizate pentru transmiterea catre dumneavoastra 

a informarilor referitoare la evenimentele SERVIER, mentionam ca acestea au fost colectate de catre MEDIA MED PUBLICIS 

SRL  anterior initierii prezentei prelucrari, sens in care MEDIA MED PUBLICIS SRL  declara ca a implementat masurile 

necesare pentru asigurarea indeplinirii cerintelor legale aplicabile cu privire la aceasta prelucrare. 

4. Destinatari si transferuri de date 



4.1. Destinatari 

Pe durata participării dvs. la evenimentele Servier precum si ulterior, pentru perioada in care aceste evenimente vor ramane 

disponibile pe platforma MEDIA MED PUBLICIS SRL, păstrăm informațiile pe care le colectăm despre dvs. în baza de date 

aferenta evenimentelor Servier. Aceste informații pot fi accesate numai de către personalul Operatorilor asociati direct implicat în 

executarea contractului dintre acestia (de exemplu, personalul de la suport technic) și de catre personalul acestora care necesită 

acces în scopuri de administrare, suport sau evaluare a evenimentelor si activitatilor de promovare a evenimentelor Servier. 

Dezvăluirea datelor dvs. personale către împuterniciții noștri are la bază contracte scrise.  

Astfel, SERVIER SI MEDIA MED PUBLICIS SRL  pot dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai 

multora dintre următoarele categorii de destinatari:  

 Terți: datele pot fi transmise unor agenții guvernamentale și de reglementare (e.g. autorități fiscale), case naționale de 

asigurări sociale, instanțe și alte autorități guvernamentale, conform prevederilor legislației aplicabile, în baza art. 6(1) (c) 

GDPR, precum și consultanților externi cu rol de operatori de date (e.g., avocați, contabili, auditori etc.) în baza art. 6 (1) 

(f) GDPR; 

 Angajaților și colaboratorilor Operatorilor asociati: în conformitate cu atribuțiile specifice funcției lor si in limita 

operatiunilor de prelucrare desfasurate de fiecare dinre Parti, dupa cum am detaliat anterior. 

4.2. Transferuri  

Datele nu vor fi transferate in afara Spatiului Economic European (SEE). In cazul in care o astfel de operatiune de transfer va 

avea loc, iar informatiile vor fi transferate in afara Spatiului Economic European (SEE), catre o filiala, client sau furnizor 

SERVIER sau MEDIA MED PUBLICIS SRL  localizat intr-o tara care nu face obiectul unei decizii de adecvare din partea 

Comisiei Europene, datele vor fi protejate in mod corespunzator prin implementarea unor garantii adecvate in acest sens, cum ar 

fi clauzele contractuale standard aprobate de Comisia Europeana, sau Reguli Corporatiste Obligatorii (Binding Corporate Rules).  

5. Perioada de retenție 

Limităm prelucrarea datelor dvs. la perioada de timp necesara pentru indeplinirea scopurilor prelucrarii. SERVIER si MEDIA 

MED PUBLICIS SRL  vor prelucra datele personale (i) pe toată durata contractului de prestari servicii incheiat in scopul 

organizarii si promovarii evenimentelor Servier, precum și un an dupa incetarea acestui contract (cu începere de la 1 ianuarie al 

anului ulterior finalizării acestor evenimente), în scopuri de arhivare, apărare drept în instanță, audit, verificări, raportări, analize, 

evaluări, respectiv (ii) pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra acordat pentru efectuarea prelucrarii, in masura in 

care aceasta actiune nu este de natura a afecta drepturile si libertatile altor Persoane vizate. 

După expirarea perioadelor de prelucrare, datele dvs. personale vor fi șterse cu excepția situațiilor în care avem dreptul sau 

suntem obligați să menținem unele sau toate datele în conformitate cu legislația aplicabilă, caz în care vom prelucra în continuare 

acele date personale, conform legii. De asemenea, mentionam ca retragerea consimtamantului produce efecte doar pentru viitor si 

nu afecteaza operatiunile de prelucrare de date deja desfasurate in baza acestui temei. 

6. Drepturile dumneavoastra 

În conformitate cu legislația în vigoare, va informam prin prezenta cu privire la următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea de 

către SERVIER și MEDIA MED PUBLICIS SRL  a datelor personale:  

a. Dreptul de a fi informat cu privire la datele personale, precum si cu privire la datele care fac obiectul prelucrării și a originii 

acestor date. Odată ce colectăm de la dvs. anumite date personale, vă vom informa despre tot ce se întâmplă cu acestea, la ce 



sunt folosite, cum se pot accesa, modifica, șterge etc.  

b. Dreptul de a avea acces la datele personale. La cererea dumneavoastră, vom confirma dacă prelucrăm sau nu datele dvs. 

personale. Acest drept include numai datele personale care vă privesc și nu este aplicabil cu referire la terți. În cazul in care 

vă confirmăm faptul că vă prelucram astfel de date, veți primi acces la acestea, dacă solicitați acest lucru. De asemenea, puteti 

solicita o copie a acestor date.  

c. Dreptul la rectificare: Aveți dreptul de a obține din partea noastră rectificarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal 

incorecte. În funcție de scopul Prelucrării, aveți dreptul de a completa Datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin 

intermediul unei declarații suplimentare.   

d. Dreptul la stergerea datelor („Dretul de a fi uitat”): La cererea dumneavoastră vom șterge fără întârzieri nejustificate datele 

dvs. personale pe care le prelucrăm, dacă (i) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 

colectate sau (ii) vă prelucrăm datele în baza unui interes legitim asupra căruia prevalează obiecția dvs. și nu există alt temei 

pentru prelucrare 

e. Dreptul la restrictionare: La cererea dvs. vom restricționa prelucrarea, adică vom bloca pentru o anumită perioadă de timp 

prelucrarea datelor dvs. (de ex: dacă veți considera că datele nu sunt exacte sau că prelucrarea este ilegală etc.). Vă vom 

informa ce măsuri au fost luate și de asemenea, când anume restricția a fost ridicată. 

f. Aveți dreptul de a obiecta, pe motive legate de situația dvs., în orice moment, față de prelucrarea datelor dvs. cu 

caracter personal de către noi, și ni se poate solicita să nu vă mai prelucrăm datele cu caracter personal. Dacă aveți 

dreptul la obiecție și vi-l exercitați, nu vom mai prelucra datele dvs. cu caracter personal în scopul respectiv. 

Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. 

g. Dreptul la portabilitatea datelor. Dacă prelucrările de date se realizează în baza unui consimțământ sau contract cu dvs. 

aveți dreptul să solicitați și să primiți datele prelucrate prin mijloace automate și să decideți ce anume faceți cu ele, să le 

păstrați exclusiv pentru uzul dvs. privat sau puteți opta pentru transferul către un alt operator.  

h. Dreptul de a înainta plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

(autoritatea de supraveghere), precum și de a vă adresa instanței, pentru atacarea deciziilor operatorilor asociați, în 

conformitate cu legislația în vigoare.  

De asemenea, aveti dreptul de a va retrage consimtamantul exprimat cu privire la efextuarea prelucrarii. Va rugam sa aveti in 

vedere faptul ca retragerea consimtamantului nu afecteaza operatiunile de prelucrare de date desfasurate anterior acestei actiuni. 

Aceste drepturi pot fi limitate în anumite situații – de exemplu, acolo unde există o obligație legală de prelucrare a datelor dvs. 

Daca aveti nelamuriri cu privire la modul in care prelucram datele dumneavoastra sau doriti sa exercitati unul dintre drepturile 

descrise mai sus, ne puteti contacta la MEDIA MED PUBLICIS SRL , Calea Grivitei nr. 148 sc. 1 et. 1 ap. 7  BUCURESTI 

telefon: +4.031.1.01.32.21, email: office@mediamed.ro 

 


