
TERMENI SI CONDITII 

 

Stimate Candidat, 

Accesarea acestei sectiuni reprezinta acordul Dvs. expres pentru ca Reteaua de Sanatate Regina Maria 
sa utilizeze datele si informatiile Dvs. cu caracter personal in scopul de a fi recrutat pentru ocuparea 
uneia dintre pozitiile vacante. 

Prin Reteaua de Sanatate Regina Maria (“Regina Maria”) se intelege: 

(i) CENTRUL MEDICAL UNIREA S.R.L., societate cu sediul social in Bucuresti, Bd. Ion Ionescu de la Brad, 
nr. 5B, sector 1, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub 
numarul J40/15930/1991, cod unic de inregistrare 5919324, înregistrata în Registrul de evidenţă a 
prelucrării de date cu caracter personal sub nr. 3706/19.01.2007, 3707/19.01.2007 si 
10256/13.11.2008, conform prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulatie a acestor date, si/sau 
 

(ii) EUROCLINIC HOSPITAL S.A., societate comercială pe acţiuni, având sediul social în Bucureşti, Calea 
Floreasca, nr. 14 A, sectorul 1, înregistrată în Registrul Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti 
sub nr. J40/6269/2001, cod unic de înregistrare (CUI) 14009050, înregistrata în Registrul de evidenţă 
a prelucrării de date cu caracter personal sub nr. 9638/2008 si 11105/2009, conform prevederilor 
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulatie a acestor date. 

Regina Maria, prin natura activităţilor pe care le desfăsoară, prelucrează cu bună-credinţa şi în 
conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace 
automate şi neautomate. Aceste date sunt folosite de noi în scopul recrutarii Dvs. pentru pozitiile 
vacante pentru care aplicati sau pentru alte pozitii care se potrivesc profilului Dvs. profesional, precum si 
in scopul identificării dumneavoastră. Refuzul Dvs. de a comunica aceste date pune Regina Maria în 
imposibilitatea de a va contacta in scopuri profesionale (ex: sustinerea unui interviu). 

Totodată, vă informăm că, la solicitarea Dvs. scrisă puteţi beneficia de dreptul de acces la datele 
personale şi de a nu fi supus unei decizii automate individuale, în condiţiile Legii 677/2001.  

De asemenea, aveţi dreptul de interventie si să vă opuneţi prelucrării datelor dumneavoastra personale 
care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu 
o cerere scrisă, datată şi semnată, pe care s-o depuneţi la recepţie, de unde va fi transmisă 
administratorului de bază de date din cadrul companiei, urmand să primiţi un raspuns scris în termenul 
prevăzut de lege. 

Datele dumneavoastra cu caracter personal nu vor fi transferate catre terti decat in scopul indeplinirii 
obligatiilor legale ale Regina Maria, daca va fi cazul. 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi 
garantate de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, care v-au fost încălcate. 



Precizam ca, exceptand situatia in care v-ati exprimat in scris dorinta ca datele dumneavoastra cu 
caracter personal sa fie sterse, acestea sunt pastrate in baza de date a Regina Maria pentru o perioada 
de 12 luni, perioada in care veti putea fi contactat pentru ocuparea unei pozitii vacante, in cazul in care 
sunteti eligibil.  

 

Cu consideratie, 

Reteaua de sanatate REGINA MARIA 

 


