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POLITICA PRIVIND CONFIDENTIALITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Aceasta este politica noastră de confidenţialitate cu privire la datele cu caracter personal gestionate de Registrul
Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH). Politica prevede modul în care ne
angajăm să păstrăm în siguranţă datele personale pe care ni le furnizaţi şi să le gestionăm în conformitate cu
prevederile legale in vigoare privind protecţia datelor cu caracter personal. Politica noastră privind confidenţialitatea
datelor cu caracter personal este disponibilă pentru lecturare la sediul RNDVCSH si al partenerilor din reteaua de
unitati sanitare care desfasoara activitati coordonate de RNDVCSH, precum şi pe website-ul nostru la adresa
www.regsirtu-celule-stem.ro.
RNDVCSH, in conformitate cu cerintele Regulamentului UE nr. 679/2016 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) isi asuma angajamentul de a proteja datele cu
caracter personal ale persoanelor vizate si de a se conforma prevederilor legale si de reglementare aplicabile
privind protectia acestora.
Datele dumneavoastra personale sunt în siguranţă la noi. Securitatea datelor dumneavoastra personale este
foarte importanta pentru RNDVCSH si in cadrul relatiilor cu imputernicitii, tertii si toate partile interesate si
respectam toate cerintele de securitate. Ne angajam sa fim transparenti si deschisi. Aceasta informare privind
confidentialitatea explica modul in care gestionam datele dumneavoastra personale din momentul in care le
detinem si pana la stergerea si distrugerea lor.
Investim în resursele corespunzătoare pentru a vă proteja informaţiile cu caracter personal împotriva pierderii,
utilizării necorespunzătoare, accesului neautorizat, modificării sau divulgării şi pentru a le gestiona în conformitate
cu responsabilităţile noastre legale în temeiul legilor aplicabile privind protecţia datelor.
1.
Definitii
1.1 -"date cu caracter personal" înseamnă orice informații privind o persoana fizica identificata sau identificabila
("persoana vizata"); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in
special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice,
psihice, economice, culturale sau sociale;
1.2 -"prelucrare" înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau
asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, 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, ştergerea sau distrugerea;
1.3 – „confidentialitate” - atribut de securitate care se refera la blocarea accesului utilizatorilor neautorizati/
nelegitimi la informatii.
2.

Scopul, cum prelucram datele?
Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice (RNDVCSH) este operator de date cu
caracter personal, în scopul:
a. creării şi gestionării unei baze de date informatice pe teritoriul României privind persoanele fizice care şi-au
dat acceptul pentru a dona celule stem pentru un pacient neînrudit, din țară sau din afara țării, conţinând
datele personale, medicale şi de histocompatibilitate şi în scopuri de informare, servicii de sănătate şi
cercetare ştiinţifică;
b. identificării de donatori de celule stem hematopoietice compatibili pentru pacienţi cu prescripţie pentru
transplant medular;
c. furnizării de informaţii către organisme similare din afara ţării, cu privire la identificarea de donatori de celule
stem hematopoietice compatibili din ţară pentru pacienţi din afara ţării;
d. cercetării ştiinţifice în domeniul transplantului medular.

Str. Constantin Caracaș, Nr. 2-8, Sector 1, București 011155, România
Tel: +4021 201 8800, Fax: +4021 201 8828, e-mail: office@rndvcsh.ro
www.rndvcsh.ro; www.registru-celule-stem.ro

Pag 2 din 5
Datele cu caracter personal colectate de RNDVCSH si pentru care v-ati dat consimtamantul sa le prelucram, ne
ajută să stabilim gradul de compatibilitate cu pacienţii care au indicatie de transplant şi ne permite să luăm legătura
cu dvs. dacă rezultă că sunteţi potenţial compatibili. Prelucrarea se face prin mijloace automatizate. Dintre datele cu
caracter personal, unele sunt date sensibile, ca de exemplu informaţii despre starea dvs. de sănătate, etnie, grup
sanguin şi tip de ţesut. Prin tehnici statistice predictive, folosind datele dvs., inclusiv date cu caracter personal
sensibile, in scopul identificarii celei mai bune potriviri intre un pacient si donatorii inscrisi in RNDVCSH.
Daca veti fi ales ca perechea cea mai potrivita pentru un pacient in asteptarea unui transplant, folosim datele
personale pentru a comunica cu dumneavoastra în legătură cu etapele procesului de donare. De asemenea, vă
vom contacta si pentru actualizarea datelor dvs. de contact sau oricand va fi nevoie ca sa ne asiguram de
disponibilitatea dumneavoastra ca potenţial donator.
3. Ce date cu caracter personal prelucreaza RNDVCSH?
Atunci când va dati consimtamantul pentru inscrierea in RNDVCSH, colectăm date personale precum: nume, data
naşterii, etnie, date de contact, informaţii despre starea dumneavoastra de sănătate şi o probă pentru a determina
ce tip de tesut HLA aveţi.
Dacă sunteţi potenţial compatibili şi nu reuşim să luăm legătura cu dvs., este posibil să contactăm personale de
contact pe care ni le-ati comunicat sau medicul de familie.
4. Temeiul legitim al prelucrarii datelor cu caracter personal
Ne intemeiem prelucrarile de date cu caracter personal pe urmatoarele temeiuri legitime:
a. persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul
sau mai multe scopuri specifice mentionate mai sus;
b. prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei persoane
fizice;
5. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Nu vom vinde sau nu vom transfera niciodată informaţiile dvs. cu caracter personal unor părţi terţe pentru utilizarea
în scopuri de marketing.
Este posibil să fie nevoie să partajăm informaţiile dvs. cu orice entităţi care dobândesc drepturi în cadrul organizaţiei
noastre prin fuziune, achiziţie sau reorganizare; cu organisme de aplicare a legii şi/sau entităţi de reglementare
pentru conformarea la orice obligaţii legale sau ordine judecătoreşti.

1.
2.
3.
4.
5.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopurile precizate şi sunt transmise următorilor
destinatari:
Centre de transfuzie sanguină teritoriale şi unităţi sanitare în care se desfăşoară activităţi de recrutare a donatorilor;
Laboratoare de testare a grupei sanguine şi Rh-ului, de testare virusologică şi de testare a histocompatibilităţii;
Centre de prelevare de celule stem hematopoietice;
Centre de transplant medular;
Organisme similare internaţionale, în condiţiile respectării legislaţiei din România şi din Uniunea Europeană. Aceste
părţi se pot afla oriunde în lume unde se aplică legi diferite privind confidenţialitatea datelor personale şi
dumneavoastra înţelegeţi şi sunteţi pe deplin de acord ca aceste organisme similare internationale să utilizeze
informaţiile cu caracter personal, numai daca au instituite niveluri adecvate de protecţie pentru datele cu caracter
personal sau acţionează întotdeauna în conformitate cu legile aplicabile privind confidenţialitatea datelor personale.
Transferul Datelor personale in afara Spatiului Economic European (EEA)
Daca va aflati in Spatiul Economic European, datele personale pe care le colectam de la Dvs. pot fi transferate si
stocate intr-o destinatie in afara Spatiului Economic European (inclusiv …………………, Elvetia si Statele Unite ale
Americii) pentru scopurile descrise mai sus. Destinatarii pot fi localizati in tari care nu ofera o protectie similara sau
adecvata ca cea oferita de tarile din Spatiul Economic European.
Transferurile in cadrul grupului vor fi acoperite de acorduri de transfer al datelor destinate a asigura portectia datelor
Dvs. personale cand sunt transferate in afara Spatiului Economis European, in conformitate cu Art (2)(c) din
Regulamentul General de Protectie a Datelor (679/2016) (“GDPR”)
Transferurile catre furnizorii de servicii si alti terti vor respecta legea aplicablia de protectie a datelor (ex sub Clauza
Model sau UE/Elvetia – SUA in conformitate cu Art 45 din Regulament).
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De asemenea, putem transfera datele Dvs. personale in afara Spatiului Economic European cand acest lucru este
solicitat prin lege (ex daca primim o solicitare din partea unui organism judiciar, de reglementare sau de aplicare a
legii straine). Astfel de transferuri vor fi efectuate in concordanta cu legea aplicabila de protectie a datelor.
Daca doriti mai multe informatii despre masurile de siguranta pe care le-am implementat, va rugam sa ne contactati
utilizand detaliile de contact mai jos.
Transferul de date cu caracter personal catre un stat tert poate avea loc numai daca statul catre care se
intentioneaza transferul asigura un nivel de protectie adecvat. Transferul de date catre un stat a carui legislatie nu
prevede un nivel de protectie cel putin egal cu cel oferit de Regulament este posibil numai daca exista garantii
suficiente cu privire la protectia drepturilor fundamentale ale persoanelor vizate.

6. Drepturile persoanelor vizate
Această secțiune explică mai detaliat drepturile dumneavoastră cu privire la datele dumneavoastră personale.
Unele drepturi nu sunt absolute și sunt supuse anumitor excepții sau limitări.
Informații suplimentare și sfaturi despre drepturile dumneavoastră pot fi obținute de la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru
28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Tel: 031 8059211/ 031 8059212 sau pe website-ul acesteia, la adresa:
www.dataprotection.ro.
Puteţi solicita informaţiile cu caracter personal pe care le deţinem, precum şi detalii despre modul în care le utilizăm,
în orice moment, contactându-ne direct. Dorim sa raspundem oricarei solicitari reale, dar facem cunoscut ca avem
avem posibilitatea să refuzăm să dăm curs cererii dumneavoastră. Vă rugăm să analizați cu atenție cererile
dumneavoastră înainte de a ni le trimite. Vom răspunde acestora cât mai curând posibil. Termenul de răspuns este
de o lună de la data primirii cererii, dar dacă soluționarea cererii dumneavoastră va necesita o prelungire a acestui
termen, vă vom anunța asupra acestui fapt.
Daca doriti sa va exercitati oricare dintre aceste drepturi, va rugam sa ne contactati utilizand urmatoarele detalii de
contact:
dpo@rndvcsh.ro
adresa: Str. Constantin Caracaş Nr. 2-8, Clădirea B, Etaj V, Sector 1, Bucureşti 011155
Fax: 021 201 88 28
Este posibil sa solicitam dovada identitatii Dvs, pentru a verifica solicitarea.
Dreptul Dvs.
Dreptul de retragere a
consimtamantului

Dreptul de acces la
datele cu caracter
personal

Dreptul de rectificare
Dreptul de stergere
(“dreptul de a fi uitat”)

Ce inseamna
Daca prelucram datele Dvs. personale avand drept temei legal consimtamantul, sunteti
indreptatit sa vi-l retrageti la orice moment. Va rugam utilizati detaliile noastre de contact.
Totusi, retragerea consimtamantului nu va invalida nicio prelucrare desfasurata inainte de
retragerea acestuia (si care a avut ca temei legal consimtamantul).
Ne puteti solicita confirmarea utilizarii datelor Dvs. si o copie a acestor date. De asemenea,
puteti solicita informatii suplimentare, inclusiv: descriere a datelor personale pe care le
avem si de ce le avem, identitatea oricarui tert caruia i-am divulgat datele Dvs.,
transferurile datelor catre locatii din afara Spatiului Economic European (EEA); cat timp
vom pastra datele Dvs. personale; detalii suplimentare despre drepturile Dvs. asupra
datelor Dvs. personale si cum puteti face o sesizare catre autoritatea de supraveghere; de
unde am obtinut datele Dvs. personale si unde am efectuat decizii automate (vezi
sectiunea Decizii Automate, de mai jos). In cazul in care datele cu caracter personal care
va privesc nu sunt colectate de la dumneavoastra, va putem furniza orice informatii
disponibile privind sursa acestora in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind
divulgarea sursei
Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu caracter personale
inexacte sau incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea
sunt incomplete.
Aveti dreptul de a solicita ca datele Dvs personale sa fie sterse, in anumite circumstante:
Datele personale nu mai sunt necesare pentru scopul in care au fost colectate.
V-ati retras consimtamantul pentru prelucrarea lor (in cazul in care prelucrarea a fost in
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baza consimtamantului).
Va opuneti prelucrarii si nu sunt motive legale imperative care sa justifice prelucrarea
datelor Dvs. (vezi Dreptul de a se opune, mai jos).
Datele personale au fost prelucrate in mod nelegal; sau
Pentru a respecta o obligatie legala.
Totusi, dreptul nu poate fi aplicat in cazul in care prelucrarea este necesara:
Pentru a respecta o obligatie legala; sau
Pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.
Pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si la informare
Pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept.
In scopuri de arhivare in interes public, in scopuri de cercetare stiintifica sau istorica ori in
scopuri statistice, in conditiile Regulamentului General pentru Protectia Datelor, in masura
in care exercitarea dreptului poate face imposibila sau sa afecteze in mod grav realizarea
obiectivelor prelucrarii respective
Puteti solicita sa restrictionam prelucrarea datelor Dvs. personale (sa le pastram, dar nu sa
le folosim) cand:
Dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada ce ne-ar permite verificarea
exactitatii acelor date;
Prelucrarea este nelegala dar nu doriti sa fie sterse;
Dreptul la
Nu mai avem nevoie de datele Dvs. personale dar Dvs. le solicitati pentru stabilirea,
restrictionarea
exercitarea sau apararea revendicarilor legale; sau
prelucrarii
V-ati opus prelucrarii si verificarea motivelor noastre imperative nu este finalizata.
Putem continua sa utilizam datele Dvs:
Cand avem consimtamantul Dvs;
Pentru stabilirea, exercitarea sau apararea revendicarilor legale.
Pentru a proteja interesele altora; sau
Pentru motive de interes public important
Presupune dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc si pe care ni le-ati
furnizat, cu dreptul de a le transmite unui alt operator, in cazul in care prelucrarea datelor
s-a efectuat fie in baza consimtamantului dumneavoastra sau a contractului incheiat cu noi,
Dreptul la portabilitatea
iar prelucrarea datelor cu caracter personal s-a efectuat prin mijloace automate. Acest
datelor
drept poate fi exercitat numai in masura in care prelucrarea datelor furnizate a fost
efectuata exclusiv prin mijloace automate si doar acolo unde extragerea acestor date este
fezabila din punct de vedere al capacitatilor tehnice folosite de Companie.
Aveti dreptul de a va opune prelucrarii datelor Dvs. personale in acele cazuri in care
prelucram datele Dvs. personale in legatura cu interesele noastre legitime. In acest caz,
suntem nevoiti sa oprim prelucrarea datelor Dvs. personale, in afara de cazul in care
Dreptul la opozitie
demonstram un interes legitim care depaseste interesul si opozitia Dvs. si aveti dreptul de
a solicita informatii privind modul in care am ajuns la aceasta concluzie. De asemenea,
aveti dreptul la opozitie in cazul in care prelucram datele Dvs. in scop de marketing direct.
Aveti dreptul de a nu fi obiectul unei decizii luate doar in cadrul unui proces automat,
inclusiv profilare, care produce efecte juridice asupra Dvs. sau va afecteaza in mod similar
Dreptul de a nu fi
semnificativ, in afara de cazul in care aceasta decizie este:
obiectul unei decizii
Necesara pentru intrarea in contract sau pentru desfasurarea unui contract cu Dvs. (ex
automate
polita de asigurare)
Bazata pe consimtamantul Dvs. explicit – pe care il puteti retrage in orice moment; sau
Este autorizata de legea aplicabila.
Daca nu sunteti multumit de modul in care datele Dvs. personale sunt utilizate sau de
raspunsul nostru la orice solicitare a Dvs. in exercitarea oricarui drept, aveti dreptul – la
Dreptul de a reclama
orice moment – de a depune o plangere la autoritatea locala de supraveghere a potectiei
datelor
Acest drept va confera libertatea de a sesiza instantele judecatoresti competente cu un
Dreptul de a va adresa
litigiu care are ca obiect constatarea incalcarii vreunui drept al dumneavoastra si dreptul de
Justitiei
fi despagubit pentru incalcarea acestui drept
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10. Confidentialitatea copiilor
Website-ul nostru nu vizeaza copiii, asa cum sunt definiti de legislatia locala si noi nu colectam cu buna stiinta date
personale de la copii. Vom sterge toate datele personale pe care le consideram ca au fost colectate de la un copil
sau utilizator sub varsta aplicabila de consimtamant. Daca sunteti parinte sau tutore al unui copil in varsta digitala
de consimtamant relevant si credeti ca ne-a dezvaluit date personale, va rugam sa ne contactati la dpo@rndvcsh.ro
11. Securitatea datelor personale
Punem in aplicare masuri tehnice si organizatorice adecvate impotriva prelucrarii neautorizate sau ilegale a datelor
cu caracter personal si impotriva pierderii accidentale, distrugerii sau deteriorarii datelor personale.
Desi luam masurile adecvate pentru a proteja securitatea informatiilor comunicate prin intermediul Website-ului,
niciun sistem informatic conectat la Internet nu poate fi absolut sigur la intruziune. Prin urmare, nu putem si nu
garantam ca informatiile comunicate noua prin intermediul Website-ului vor fi primite sau ca nu vor fi alterate inainte
sau dupa transmiterea catre noi. Daca alegeti sa utilizati Webiste-ul pentru a comunica cu noi sau pentru a ne
transmite informatii, o faceti pe propriul risc.
12. Cat timp vom retine datele Dvs. personale?
Informaţiile pe care ni le furnizaţi vor fi păstrate în conformitate cu legislatia in vigoare. Vom întreprinde paşi
rezonabili ca să distrugem sau să anonimizam informaţiile cu caracter personal pe care le deţinem dacă nu mai
sunt necesare.
Veţi rămâne inscrisi în RNDVCSH până la împlinirea vârstei de 60 de ani, cu excepţia cazului în care veţi dori să
revocati consimtamantul de a fi potential deonator de celule stem hematopoietice. Puteţi solicita informaţiile cu
caracter personal pe care le deţinem, precum şi detalii despre modul în care le utilizăm, în orice moment,
contactându-ne direct. Datele personale vor fi prelucrate cel putin o data pe durata de mentinerii statutului
dumneavoastra de donator potential de celule stem hematopoietice. Datele personale vor fi stocate atat timp cat
este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale in
vigoare (30 de ani de la donare/ transplant).

13. Modificari ale politicii noastre de confidentialitate
Ne rezervam dreptul de a modifica, actualiza si/sau modifica aceasta politica in orice moment, fara notificare. Orice
modificare va fi valabila dupa publicarea politicii revizuite. Cu toate acestea, daca vom aduce modificari
semnificative acestei politici, vom notifica printr-un mesaj elocvent pe Website, inainte de intrarea in vigoare a
modificarii. Va rugam revedeti politica de cate ori accesati sau utilizati acest Website.
In masura in care o dispozitie a acestei politici este considerata ca nevalida, ilegala sau inaplicabila de catre un
tribunal competent, o astfel de prevedere va fi considerata separat cat este necesara, dar restul va fi valabil si
executoriu.
14.Contactati-ne
Daca aveti orice intrebare despre politica noastra sau despre practicile descrise in aceasta, va rugam sa ne
contactati la
Va puteti retrage consimtamantul in orice moment.
Refuzul dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal determină imposibilitatea colectării,
stocării, prelucrării şi transmiterii acestor informaţiide către RNDVCSH.
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