SERMEDIC S.R.L
INFORMARE
Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
in contextul epidemiei COVID-19

SERMEDIC S.R.L., cu sediul social în S-Park, Strada Tipografilor nr. 11-15, etaj 3, Corp A 2.2, Sector 1,
Bucureşti, România, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/16023/2004, având codul unic de
înregistrare 16821282, tel. +4021.528.52.80, (denumită în continuare „Sermedic”) va comunicam
aceasta Nota de informare (denumita in continuare „Nota de informare”), pentru a va oferi o imagine de
ansamblu asupra modalitatii si practicilor noastre cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
1. Scopul prelucrarii datelor
Avand vedere faptul ca Romania se numara printre tarile afectate de epidemia de COVID-19, este
necesar ca orice persoana sau entitate sa implementeze masuri fundamentale de preventie pentru a
preintampina agravarea situatiei.
Sermedic constientizeaza pe deplin gravitatea circumstantelor curente si in acest sens am intreprins si
continuam sa intreprindem toate demersurile legale pentru a contribui la limitarea raspandirii COVID-19
(COrona VIrus Disease 2019) atat in randul angajatilor nostri cat si cu privire la alte persoane (e.g.
membri de familie ai angajatilor).
In acest sens, pentru a limita cat mai mult nivelul de risc, Sermedic va efectua triajul observational pentru
personalul propriu precum si a altor persoane care doresc sa intre in sediul sau in calitate de vizitatori,
urmand sa permita accesul doar acelor persoane care nu prezinta un risc evident din perspectiva
raspandirii COVID-19, asa cum este definit prin prevederile legale aplicabile.
Cu toate acestea, va ramanem in continuare la dispozitie prin mijloace electronice de comunicare.
2. Categorii de date personale prelucrate
Datele prelucrate sunt rezultatele efectuarii triajului epidemiologic la intrarea in sediul Sermedic ce
consta in masurarea temperaturii corpului cu mijloace adecvate (termometru noncontact) care permite
masurarea temperaturii pentru a stabili incadrarea in parametrii de referinta standard i.e. 37,3 grade
Celsius sau orice alta valoare stabilita ca urmare a recomandarilor si/sau instructiunilor autoritatilor
si/sau legislatiei relevante precum si prin observarea semnelor si simptomelor respiratorii (de tipul:
tuse frecventa, stranut frecvent, stare generala modificata (denumite in continuare „Date cu caracter
personal”).
Indiferent de mijloacele folosite pentru masurare, rezultatele triajului observational nu sunt stocate in
niciun mod.
3. Temeiul prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal
Permiterea accesului in spatiul de lucru al Sermedic se realizeaza in mod responsabil, prin luarea tuturor
masurilor adecvate pentru:
1) indeplinirea unor obligatii legale ce ii revine Operatorului. In acest sens, temeiul prelucrarii este
reprezentat de art. 9 alin. (2) lit. b) din GDPR, in scopul indeplinirii obligatiilor si al exercitarii unor
drepturi specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate in domeniul ocuparii fortei de munca
si al securitatii sociale si protectiei sociale, in masura in care acest lucru este autorizat de
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dreptul Uniunii sau de dreptul intern avand in vedere situatia actuala generata de pandemia
COVID-19, detaliata mai sus.
2) protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale altor persoane fizice (i.e. angajati sau
alte persoane prezente in sediul Sermedic), in conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. i),
respectiv din motive de interes public in domeniul sanatatii publice […], in temeiul dreptului
Uniunii sau al dreptului intern;
In mod specific,
art. 13 din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19;
art.9 din H.G. nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata
acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
pct. II 2 si 3 in Anexa la Ordinul Ministerul Sanatatii nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativitatii
purtarii mastii de protectie, a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor pentru
prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alerta;
art.1. din Ordinul Ministerul Muncii si Protectiei Sociale nr. 3577/831/2020 privind masurile pentru
prevenirea contaminarii cu noul coronavirus SARS-CoV-2 si pentru asigurarea desfasurarii activitatii
la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada starii de alerta.

4. Transferuri de date, destinatari si temeiul legal al acestor transferuri
a.

Destinatari

Accesul la Datele cu caracter personal, este limitat la un numar redus de persoane autorizate, din
departamentul HR al Sermedic.
b.

Transferuri transfrontaliere de date

Datele dumneavoastra Personale nu sunt transferate catre state terte.
c.

Perioade de retentie

Prelucrarea se realizeaza pe durata necesara realizarii scopurilor prelucrarii. Datele colectate nu sunt
stocate.
5. Drepturile dumneavoastra
In baza prevederilor GDPR, aveti urmatoarele drepturi cu privire la Datele cu caracter personal: (i) dreptul
de acces, (ii) dreptul la rectificare, (iii) dreptul la stergere (dreptul de a fi uitat), (iv) dreptul la
restrictionarea prelucrarii, (v) dreptul la portabilitatea datelor, (vi) dreptul de a obiecta cu privire la
prelucrare, (vii) dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata,
inclusiv crearea de profiluri precum si (viii) dreptul de a formula plangeri in fata Autoritatii Nationale de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in legatura cu prelucrarea Datelor Personale.
6. Cum sa ne contactati
Daca doriti sa va exercitati drepturile in calitate de persoana vizata sau daca aveti alte intrebari
referitoare la aceasta Nota de Informare, va rugam sa ne contactati folosind urmatoarele date de
contact: SERMEDIC SRL S.R.L., cu sediul social in S-Park, Strada Tipografilor nr. 1115, etaj 3, Corp A1,
LA.1, A2.1/LC.1, Sector 1, Bucuresti, tel +4021.528.52.80, e-mail dataprivacy-romania@servier.com.
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