
REGULAMENT PARTENERIAT REGINA MARIA SI MINIFARM 

 

ART 1.  ORGANIZATORUL CAMPANIEI 

Organizatorii Campaniei de discount denumita in continuare "Campania" sunt societatea  

Centrul Medical Unirea S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Bdul Ion Ionescu de la Brad, nr. 5B, 

sector 1, înregistrata la Registrul Comertului sub numărul J40/15930/1991, codul fiscal 

RO5919324, având contul RO33RZBR0000060013094217 deschis la  Raiffeisen Bank - 

Sucursala Dorobanți, reprezentată prin  Fady Chreih, în calitate de Director General  

si MINI-FARM SRL, cu sediul în cu sediul in Babadag, Str Republicii, Nr. 85, Bloc A1, scara 

A, ap. 1, Jud. Tulcea, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J36/470/1996, C.U.I. 

RO8868896, având contul IBAN nr. RO23UGBI0000252000686RO deschis la banca Garanti 

Bank, reprezentată legal de către: Calin Marin – Administrator si denumite in continuare 

ORGANIZATORI PARTENERI ("Reteaua de sanatate REGINA MARIA", sau "REGINA 

MARIA", sau „MINI-FARM” sau "Organizatorul)". 

 

ART 2.  CONDITII DE PARTICIPARE SI PERIOADA DESFASURARII CAMPANIEI 

Perioada campaniei: 01.01.2022 – 31.12.2022 

La aceasta campanie poate participa orice abonat al Retelei de sanatate REGINA MARIA 

(pentru discount in farmacii), respectiv orice persoana care detine card de fidelitate 

MINIFARM (pentru discount in Policlinicile REGINA MARIA si Punctele de recoltare). 

Discount-ul oferit nu se cumuleaza cu alte reduceri practicate de Reteaua de sanatate 

REGINA MARIA. 

Astfel, in cazul in care pacientul abonat beneficiaza de un discount aplicabil serviciului 

solicitat conform abonamentului detinut, se va aplica discount-ul cel mai mare. De 

asemenea, discount-ul oferit in Campanie nu se cumuleaza in cazul in care un client se 

regaseste in cel putin doua din cele trei situatii descrise mai jos  (Art.3). Campania se 

desfasoara in toate policlinicile si punctele de recoltare REGINA MARIA din Constanta si 

Tulcea.  

Locatiile REGINA MARIA participante la Campanie sunt cele enumerate mai jos:  

1. Policlinica Delfinariu - Bd. Mamaia, Nr. 208, Constanta 

2. Policlinica Gastromond - B-dul Tomis Nr. 143A, parter 

3. Policlinica Pozimed - Str. Mircea cel Batran Nr. 102 

4. Policlinica Tomis - Bd. Mamaia nr. 16A - 16B 

5. Policlinica Tulcea - Strada Babadag Nr 16. bloc 10 , parter, Tulcea 

 



Puncte de recoltare: 

• Punct de recoltare Constanta Dacia - B-dul Tomis Nr. 238 
• Punct de recoltare EDEN - Str Soveja Nr. 77, Bl. 35B, Sc. D 
• Punct de recoltare Constanta Affidea - Bdul Tomis, nr. 141A 

 

Lista locatiilor participante poate fi verificata si accesand link-ul urmator: 
https://www.reginamaria.ro/locatii-recoltare-analize?oras=6952 
Participantii care doresc sa beneficieze de: 

• 7% discount la consultații și analize în cadrul policlinicilor REGINA MARIA si 
punctelor de recoltare din Constanta si din Tulcea 
si 

• 20% discount la toată gama de produse NOVOLIFE și Seboradin în farmaciile 
Minifarm (https://www.minifarmonline.ro/novolife/b/; 
https://www.minifarmonline.ro/seboradin/b/) 

• 5% discount în farmaciile Minifarm la toate produsele in afara de: cele cu pret impus 
(medicamente), hrana pentru copii si scutecele pentru copii    
 

 

 

trebuie sa: 

a) In farmaciile Minifarm – sa prezinte codul de bare de abonat, disponibil in aplicatia 
REGINA MARIA,  

b) In locatiile Regina Maria – sa prezinte cardul de fidelitate MINIFARM. 
 

Locatiile Minifarm participante in Campanie sunt: 

 

Nr. 
Crt. Nume Adresa Localitate 

1 Minifarm Abator Sos. Mangaliei, Nr. 2 Constanta 

2 Minifarm Adivin Str. Luptatori nr. 1 Constanta 

3 Minifarm Alfa Str. 1848, Nr. 2, Bl. 2, parter Tulcea 

4 Minifarm Anda Bulevardul Aurel Vlaicu nr. 41B Constanta 

5 Minifarm Arcului Str. Arcului, Nr. 1 Constanta 

6 Minifarm Baba Novac Strada Baba Novac nr. 169 Constanta 

7 Minifarm Babadag Str. Republicii, Nr. 85 Babadag 

8 Minifarm Babadag 2 Str. Republicii, Nr. 91 Babadag 

9 Minifarm Badea Cartan Str. Badea Cartan, Nr. 20, Bl. BC7 Constanta 

10 Minifarm Baia Str. Republicii nr. 31 Baia 

11 Minifarm Balada B-dul 1 Decembrie 1918, Nr. 10, Bl. L52A Constanta 

https://www.reginamaria.ro/locatii-recoltare-analize?oras=6952
https://www.minifarmonline.ro/novolife/b/
https://www.minifarmonline.ro/seboradin/b/


12 Minifarm Balada 2 Bld 1 Decembrie 1918, nr35, Bl L20, Parter Constanta 

13 Minifarm Big Constanta B-dul I.C. Bratianu, Nr. 100, Bl. SR2 Constanta 

14 Minifarm Big Tulcea Str. Gavrilov Corneliu, Complex Big Tulcea 

15 Minifarm Brick Str. Ion Roata, Nr. 3 Constanta 

16 Minifarm Brick 2 Strada Dumitru Marinescu nr. 14 Constanta 

17 Minifarm Brotacei 
Str. Adamclisi cu Str. Suceava, Zona Piata 
Brotacei 

Constanta 

18 Minifarm Capitol B-dul Tomis, Nr. 133 Constanta 

19 Minifarm Casa de Cultura Str. I.L. Caragiale, Nr. 5, Bl. 115B, parter Constanta 

20 Minifarm Cec Str. Unirii, Nr. 4 Tulcea 

21 Minifarm Cernavoda Str. Cazarmii nr. 2A Cernavoda 

22 Minifarm Cet Str. Egretei, Nr. 26, Bl. AV23, parter Constanta 

23 Minifarm Cumpana str. Constantei nr. 104 Cumpana 

24 Minifarm Dacia B-dul Tomis Nr. 253-257, Bl. V, corp B Constanta 

25 Minifarm Dalas str. Viitorului nr. 49, bl. 2, sc. A Tulcea 

26 Minifarm Delta Str. Isaccei, Nr. 1, Bl. M1 Tulcea 

27 Minifarm Dezrobirii str. Eliberarii nr. 87, bl. IV21 - parter Constanta 

28 Minifarm E3 Str. 1848, Nr. 18, Bl. 14, Sc. D, Ap.1 Tulcea 

29 Minifarm Eden Str. Soveja colt cu B.St. Delavrancea Constanta 

30 Minifarm Eden 2 Str. Soveja Nr. 106, Bl. 40B, parter Constanta 

31 Minifarm Eden 3 Str Soveja nr 116A Constanta 

32 Minifarm Eforie Nord str. 23 August nr. 1 Eforie Nord 

33 Minifarm Eliberarii Str. Eliberarii, Nr. 8, Bl. L1, Sc.a, Ap.1 Constanta 

34 Minifarm Hanul Piratilor Mamaia Nord nr. 26A Navodari 

35 Minifarm Icil Str. Stefan cel Mare, Nr. 128, Bl. F1, parter Constanta 

36 Minifarm Ion Ratiu Str. Ion Ratiu, Nr. 193, Bl. MS3A Constanta 

37 Minifarm Isaccei Str. Isaccei, Nr. 7, Bl. I2, Sc. A Tulcea 

38 Minifarm Jurilovca Str. 1 Mai nr. 1, bl. 96, sc. E Jurilovca 

39 Minifarm Km 4-5 Str. Progresului, Nr. 12 Constanta 

40 Minifarm Liliacului Prelungirea Liliacului, Nr. 2, Km 4-5 Constanta 

41 Minifarm Liliacului 2 Str. Prelungirea Liliacului nr. 11 E Constanta 

42 
Minifarm Mamaia 
(sezoniera) 

Statiunea Mamaia Constanta 

43 Minifarm Mangalia 1 Str. Constantei, Nr. 30, Bl. H1A, Sc. B, parter Mangalia 

44 Minifarm Mangalia 2 Str. Ion Creanga, Nr. 1, Bl. A6, Sc. A, Ap.4 Mangalia 

45 Minifarm Mangalia 3 Str. Ștefan cel Mare nr. 18A  Mangalia 

46 Minifarm Mangalia 4 Bvd. 1 Decembrie 1918 nr. 23C Mangalia 

47 Minifarm Medgidia 1 Str. Independentei, Nr. 63A, Bl. 48A, Ap. 17 Medgidia 

48 Minifarm Medgidia 2 Str. Republicii, Nr. 52A Medgidia 

49 Minifarm Medgidia 3 Str. Republicii, Nr. 9E+9D, Bl. G2 Medgidia 

50 Minifarm Mega Image B-dul Tomis, Nr. 310A Constanta 

51 Minifarm Mircea Str. Mircea cel Batran, Nr. 142, Bl. MD7A Constanta 

52 Minifarm Navodari 1 Str. Nuferilor, Nr. 17, Bl. A Navodari 



53 Minifarm Navodari 2 Str. Albinelor, Nr. 15 Navodari 

54 Minifarm Navodari 3 Str. Randunelelor, Nr. 5, Bl. R6, parter Navodari 

55 Minifarm Navodari 4 Str. Midiei, Nr. 2 Navodari 

56 Minifarm Navodari 5 Aleea Ghioceilor, Nr. 49 Navodari 

57 Minifarm Neptun str. I.L. Caragiale (lângă piața Neptun) Tulcea 

58 Minifarm Ovidiu Sos. Nationala, Nr. 100 Ovidiu 

59 Minifarm Ovidiu 2 Sos. Nationala, Nr. 141A Ovidiu 

60 Minifarm Pandurului 
Sos. Mangaliei nr. 185, Unitatea 335, Bl. 4, 
parter 

Constanta 

61 Minifarm Papadie Bd. Alexandru Lapusneanu nr. 195A Constanta 

62 Minifarm Parcul Copilului Str. Copilului nr. 6-12 Sector 1 

63 Minifarm Pelican 1 Str. Podgoriilor, Nr. 36 Tulcea 

64 Minifarm Pelican 2 Str. Isaccei, Nr. 57 Tulcea 

65 Minifarm Piata Noua Str. Pacii, Nr. 101, Bl. P2, Sc. A, parter Tulcea 

66 Minifarm Piata Ovidiu str. Remus Opreanu nr. 8, bl. A, parter Constanta 

67 Minifarm Piata Veche Str. Isaccei, Nr. 23, Bl. I6, Sc.A, Ap.1 Tulcea 

68 Minifarm Pod Butelii Str. I.C. Bratianu, Bl.sr.5, parter Constanta 

69 Minifarm Policlinica CFR B-dul I.C. Bratianu, Nr. 35-37 Constanta 

70 
Minifarm Policlinica cu 
Plata 

Str. Stefan cel Mare, Nr. 81 Constanta 

71 Minifarm Rascoalei Str. Rascoala din 1907, Nr. 5-7 Constanta 

72 Minifarm Soveja Strada Soveja nr. 63 Constanta 

73 Minifarm Spital Constanta B-dul Tomis, Nr. 147, Bl. TS2 Constanta 

74 Minifarm Spital Tulcea Str. Iuliu Maniu Tulcea 

75 Minifarm Tic Tac Str. Cismelei, Nr. 8, Bl. 6, parter Constanta 

76 Minifarm Tomis 3 B-dul Tomis, Nr. 318 Constanta 

77 Minifarm Tomis Nord Bulevardul Tomis Nr. 293 Constanta 

78 Minifarm Tomis Plus 2 Str. Verona nr. 4 Constanta 

79 Minifarm Trident Str. Babadag, Nr. 8, parter Tulcea 

80 Minifarm Tuzla Sos. Constantei nr. 100, Lot 2/2 Tuzla 

81 Minifarm Unirii Str. Ion Ratiu, Nr. 1 Constanta 

82 Minifarm Unirii 2 str Unirii nr 108 bl G8 Constanta 

83 Minifarm Unirii 3 str. Unirii nr. 70, bl. D, parter Constanta 

84 Minifarm Valu lui Traian Str. Calea Dobrogei nr. 53 
Valu Lui 
Traian 

85 Minifarm Vama Bd. Tomis nr. 314, corp A, bl. LT5 B, sc. C Constanta 

86 Minifarm Vest Str. Constructorilor, Bl. U2 Tulcea 

 
 
 
 

 



ART. 3  BENEFICII 

Discount-ul de 7% este valabil pentru urmatoarele servicii disponibile in Reteaua de 

sanatate REGINA MARIA: analize de laborator (exceptand analizele genetice din cadrul 

laboratoarelor REGINA MARIA si GENETIC CENTER si testele PCR), consultatii/ controale 

in locatiile participante la Campanie. Analizele si consultatiile de genetica, din nicio 

locatie, nu sunt acoperite in aceasta campanie. 

In cadrul Campaniei sunt incluse consultatiile la medici cu in Parteneriat Academic, Plata 

integrala si Plata. 

La aceasta campanie poate participa orice orice persoana care detine card de fidelitate 

al lantului de farmacii MINIFARM, insa discount-ul oferit nu se cumuleaza cu alte reduceri 

practicate de Reteaua de sanatate REGINA MARIA; 

In cazul in care persoana care detine card de fidelitate MINIFARM este si abonata a 

retelei REGINA MARIA, aceasta  beneficiaza de un discount aplicabil serviciului solicitat 

conform abonamentului detinut si se va aplica discount-ul cel mai mare. 

20% discount la toată gama de produse NOVOLIFE și Seboradin în farmaciile Minifarm 

(https://www.minifarmonline.ro/novolife/b/;    

https://www.minifarmonline.ro/seboradin/b/) se va oferi pe baza codului de abonat din 

aplicatia REGINA MARIA tututor abonatilor REGINA MARIA. 

5% discount în farmaciile Minifarm la toate produsele in afara de: cele cu pret impus 

(medicamente), hrana pentru copii si scutecele pentru copii.  Se va oferi pe baza 

prezentarii codului de bare de abonat din aplicatia REGINA MARIA (care se va prezenta 

din aplicatia REGINA MARIA, reprezentantilor Minifarm) tututor abonatilor REGINA 

MARIA.  

 

ART. 4  UTILIZAREA DISCOUNTULUI 

In locatiile Regina Maria: 

Pentru a beneficia de discount, orice persoana care detine card de fidelitate Minifarm 

trebuie sa se programeze in prealabil la numarul de telefon 021.9268, sau in policlinica, 

precizand ca doreste sa beneficieze de reducerea din Campanie, sau online, selectand 

programarea la medicii inclusi in Campanie.  

De asemenea, la momentul prezentarii in clinica la programare, pacientul trebuie sa 

aiba asupra sa cardul de fidelitate Minifarm, iar discountul se va aplica conform art.3.  

 

https://www.minifarmonline.ro/novolife/b/
https://www.minifarmonline.ro/seboradin/b/


In locatiile Minifarm: 

Clientii trebuie sa prezinte codul de abonat REGINA MARIA in vederea scanarii, pentru 

obtinerea discountului.  

 

ART. 5  VALABILITATEA PROMOTIEI 

Pacientii vor beneficia de discount-ul oferit pe toata perioada parteneriatului incheiat intre 
REGINA MARIA si MINIFARM. 

 

ART. 6  REGULAMENTUL  PROMOTIEI 

Regulamentul promotiei este disponibil în mod gratuit oricarui solicitant, pe pagina 

https://www.reginamaria.ro/sites/default/files/2022-

06/regulament_regina_maria_minifarm.pdf sau in baza unei solicitari în clinicile 

REGINA MARIA din Constanta si Tulcea sau in farmaciile Minifarm din Constanta si 

Tulcea. 

 

ART. 7 CLAUZA ANTIMITA 

Respectarea Legislației Aplicabile cu privire la mită și corupție este de o importanță 

fundamentală pentru Organizator. Ca urmare, fiecare Parte, inclusiv angajații, 

agenții, consultanții, contractanții și subcontractanții lor: (i) vor acționa conform 

legislației aplicabile privind mita și corupția; (ii) nu omit și nu vor omite orice acțiune 

care să poată determina cealaltă Parte să încalce oricare dintre prevederile privind 

mita si coruptia; (iii) nu va oferi, promite, primi sau solicita orice mită (financiară 

sau alte beneficii) inclusiv, fără limitare, în relația cu un oficial public; (iv) vor păstra 

în vigoare măsuri anti-mită potrivite și eficiente (inclusiv în ceea ce privește 

cadourile și ospitalitatea), care au scopul de a asigura respectarea prevederilor 

privind mita si coruptia, inclusiv de a monitoriza respectarea și de a descoperi 

încălcările; și (v) vor asista în mod rezonabil cealaltă Parte la solicitarea și pe 

cheltuiala rezonabilă a acesteia, în vederea respectării obligațiilor legate de mită și 

corupție impuse prin lege. Orice suspiciune rezonabila cu privire la incalcarea 

prevederilor prezentei clauze cu privire la mita si coruptie se poate comunica 

oricand la adresa: integritate@reginamaria.ro. 

 

Art. 8. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

https://www.reginamaria.ro/sites/default/files/2022-06/regulament_regina_maria_minifarm.pdf
https://www.reginamaria.ro/sites/default/files/2022-06/regulament_regina_maria_minifarm.pdf
mailto:integritate@reginamaria.ro


(i) In cadrul prezentei campanii, Organizatorul va prelucra date cu caracter personal ale 

Participantilor inscrisi in conditiile art. 2 - 5.  

(ii)  Organizatorul pune la dispozitie tuturor Participantilor Nota de informare cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal specifica prezentei campanii, atasata ca Anexa 1 

prezentului Regulament. Prin  participarea la campanie, Participantii declara ca au luat la 

cunostinta aceasta Nota.  

(iii) Participantii se pot programa personal sau cu ajutorul unei alte persoane. In 

acest caz, persoana care va efectua o programare pentru un participant este 

raspunzatoare pentru obtinerea acordului prealabil al participantului in vederea 

furnizarii datelor cu caracter personal necesare programarii. 

 

 

ART. 9 . LITIGII 

Eventualele litigii apărute între Organizator şi Participanţi se vor rezolva pe cale 

amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de 

instanţele judecătoreşti române competente din Bucureşti.  

 

Art. 10. INCETAREA INAINTE DE TERMEN A CAMPANIEI 

10.1 Campania poate înceta înainte de termen, în cazul apariţiei unui eveniment ce 

constituie forţă majoră (fiind asimilate cazurilor de forta majora, cazurile fortuite), 

inclusiv în cazul imposibilităţii Organizatorului, din motive independente de voinţa 

acestuia, de a continua Campania sau printr-o decizie a Organizatorului.  

10.2 Situaţiilor avute în vedere la art. 6, le sunt asimilate şi actele de putere publică 

ale unei instanţe competente sau ale altei autorităţi publice competente.  

10.3  În situaţiile avute în vedere la art. 6, Organizatorul nu mai are nicio obligaţie 

către Participanţi, cu privire la returnarea unei sume băneşti sau plata unei sume 

băneşti cu titlu de despăgubire sau altele asemenea. Încetarea înainte de termen 

a Campaniei urmează a fi adusă la cunoştinţă publică în modalităţile prevăzute pe 

pagina www.reginamaria.ro.  

 



10.4 In vederea evitarii oricarui dubiu, in situatia 

modificarii/suspendarii/intreruperii Campaniei participantii nu vor fi indrituiti sa 

primeasca orice despagubire/deducere/indemnizatie. 

 

ART. 11.  RESPONSABILITATE 

11.1 Organizatorul si partenerii acestuia sunt indreptatiti sa ia toate masurile 

necesare in caz de tentative de frauda a mecanismului Campaniei, abuz sau orice 

alte tentative frauduloase care ar putea afecta imaginea companiilor implicate.  

11.2 Organizatorul si partile implicate in aceasta Campanie nu isi asuma 

raspunderea pentru datele nelivrate datorita defectiunilor sau supraincarcarii 

retelelor operatorilor de Internet sau ca urmare a functionarii deficitare ori 

nefunctionarii aplicatiilor utilizate de participanti (soft si/sau hard-ware).  

Situatiile in care anumiti participanti sunt in incapacitate de a accesa partial sau 

integral pagina web, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante 

aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita. 

Aceste circumstante se pot datora: informatiilor eronate, incomplete, transmise cu 

intreruperi, transmise cu intarziere sau deformate in orice alt mod, in urma 

actiunilor utilizatorilor, a functionarii echipamentelor de calcul ale acestora, 

aplicatiilor acestora sau altor echipamente tehnice folosite in accesarea aplicatiei. 

Aceste circumstante se pot datora, de asemenea, dificultatilor tehnice care pot 

afecta functionarea conexiunilor Internet si/sau a echipamentelor de calcul si/sau 

a aplicatiilor furnizorului de Internet. Aceste circumstante se mai pot datora: unor 

deteriorari sau defecte cu efect potential asupra echipamentelor de calcul, 

aplicatiilor si/sau datelor stocate ale participantilor sau ale unor terti, in urma 

accesarii aplicatiei.  

Pierderea de catre participant a datelor de logare, blocarea adresei de e-mail a 

participantului sau alte defectiuni. 

 

ART. 12. DISPOZITII FINALE 

12.1 Organizatorii isi rezerva dreptul de a prelungi durata campaniei si de a modifica 

prevederile prezentului regulament doar pe baza unui acord preagreat semnat de acestia. 

12.2 Prin participarea la aceasta campanie, participantii, precum si toti cei implicati in 

aceasta campanie, sunt de acord si accepta prevederile prezentului regulament, intelegand 



pe deplin modul de functionare a campaniei organizate de catre Centrul Medical Unirea 

S.R.L. si MINI-FARM S.R.L. 

  



ANEXA nr. 1 la Regulamentul Campaniei  

 

- Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal – 

 

1. Date privind Operatorul de date cu caracter personal  

 

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale Participantilor vor fi 

prelucrate in calitate de Operator de catre: 

- CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Bdul Ion 

Ionescu de la Brad nr. 5B, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul 

J40/15930/1991, cod unic de inregistrare RO5919324, reprezentata prin Fady 

Chreih, in calitate de Director General, denumit in continuare “Operatorul” 

 

Responsabilul cu protectia datelor desemnat de catre Operator poate fi contactat la adresa 

dpo@reginamaria.ro. 

 

2. Categorii de date cu caracter personal prelucrate in cadrul Campaniei 

 

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta date cu caracter personal ale Participantilor 

care se vor programa si vor accesa serviciile cu discount, conform Regulamentului. Aceste 

date pot consta in 

2.1. In cazul participantilor care se programeaza prin Call Center sau Receptie: nume, 

prenume, data nasterii, CNP, numar de telefon, adresa de email. De asemenea, 

Organizatorul va inregistra convorbirea cu agentul Contact Center efectuata in vederea 

programarii si, dupa caz, crearii fisei de pacient, prelucrand, astfel, vocea apelantului 

2.2. Suplimentar, in cazul participantilor care se programeaza din Cont, vor mai fi 

prelucrate urmatoarele date: adresa IP si  informatii despre browserul internet folosit, 

inclusiv posibilele cookieuri plasate, in fucntie de optiunile selectate de persoanele vizate .    

2.3. In cazul tuturor participantilor, vor fi prelucrate de asemenea date cu privire la faptul 

ca sunt abonati Minifarm si ca in perioada de desfasurare a campaniei au beneficiat de 

mailto:dpo@reginamaria.ro


discount, precum si informatii cu privire la platile efectuate si reducerea aplicata, în baza 

Regulamentului. 

N.B. Codul de bare de abonat nu contine date cu caracter personal si nu ofera acces la 

date cu caracter personal, singura informatie pe care o furnizeaza in legatura cu persoana 

vizata se refera la calitatea sa de abonat REGINA MARIA. 

Persoanele care nu doresc sa furnizeze datele cu caracter personal mentionate la art. 2 nu 

vor putea participa la Campanie, intrucat aceste date sunt necesare identificarii corecte a 

pacientului si/sau crearii fisei de pacient, dupa caz, precum si programarii si aplicarii 

reducerilor aplicate conform prezentului Regulament. 

 

3. Scopul si temeiul prelucrarii 

Datele cu caracter personal ale Participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre 

Operator in scopul 

- Identificarii, programarii in conditiile prezentei campanii in cazul participantilor care 

detin deja o fisa de pacient la REGINA MARIA sau crearii unei fise si programarii in 

conditiile prezentei campanii pentru pacientii noi, precum și acordării discounturilor 

pe baza cardului de fidelitate Minifarm, in temeiul art. 6, alin. (1) lit. (b) din GDPR  

 

- indeplinirii unei obligatii legale, in cazul in care avem o astfel de obligatie (de ex. in 

scopuri financiar-contabile sau in scop de arhivare), in temeiul art. 6, alin. (1) lit. 

(c) din GDPR 

 
 

 

- imbunatatirii serviciilor sau solutionarii posibilelor diferende, in temeiul art. 6, alin 

(1) lit. (f) din GDPR  

4. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator pot fi 

dezvaluite si catre alte persoane, doar pentru scopurile enuntate la art. 3, dupa cum 

urmeaza: altor societati din cadrul Retelei de Sanatate Regina Maria, din care Organizatorul 

face parte, contractori ai Organizatorului sau furnizori de servicii, precum si autoritatilor, 

in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare, 

de exemplu in domeniul financiar-contabil. 



In oricare dintre variante, dezvaluirea datelor cu caracter personal se va face in 

conformitate cu legea aplicabila in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal. 

 

5. Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre Operator conform 

prevederilor legale aplicabile. Astfel, datele de identificare ale pacientilor sunt prelucrate 

pe toata perioada stocarii datelor cu caracter medical, care, in functie de prevederile legale, 

poate dura pana la 100 de ani. Datele de contact sunt prelucrate pe perioada de valabilitate 

a acestota, in functie de cele confirmate de pacienti, iar datele financiare pot fi prelucrate 

pentru o perioada de pana la 10 ani. Cookieurile plasate vor fi prelucrate in conformitate 

cu declaratia de cookieuri de pe website-ul sau din aplicatia REGINA MARIA, in functie de 

optiunile exprimate de catre persoanele vizate. Inregistrarile apelurilor in Contact Centre 

sunt stocate pe o perioada de pana la 3 ani. 

 

6. Drepturile persoanelor vizate 

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul asigura 

Participantilor, pe durata Campaniei, urmatoarele drepturi: 

(i) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal; 

(ii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal; 

(iii) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal, in limitele legii; 

(iv) dreptul la restrictionarea prelucrarii; 

(v) dreptul de a se opune prelucrarii, exceptand cazul in care dispozitii legale prevad 

contrariul; 

(vi) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a 

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal www.dataprotection.ro. 

Participantii isi pot exercita drepturile mentionate anterior, completand formularul de 

contact de la adresa https://www.reginamaria.ro/suport  sau din contul REGINA MARIA, 

accesand sectiunea Suport.  

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.dataprotection.ro%2F%3Ffbclid%3DIwAR3Kfzy7tUI8eJcmlTVNIGcqSY6Iv-PJIwX-tS9fGimv4R9FB48bdp8BX2U&h=AT0FYSlKBivm9xEisiXZzSpjVzhSGpea5tjKpEtuQud43X_wFFGcOAoluTLCTDKU9NSJBsMCcefdCcA6PJkHFf6XvqmfaL8cZSt4nuet8Rexw-w5wgtNk_YXE8bzX-er1mkPvA
https://www.reginamaria.ro/suport

