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NOTA DE INFORMARE PENTRU PROFESIONIȘTII ÎN DOMENIUL SĂNĂTĂȚII 
Versiunea 2, ultima actualizare 23.06.2021 

  
Cu respectarea prevederilor Regulamentului UE 2016/679 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” sau “GDPR”), Servier Pharma S.R.L., 
in calitate de operator de date cu caracter personal (“Servier” sau “Operatorul”), aducem la cunostinta 
persoanelor vizate aceasta nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal (“Nota de 
informare”). 
 
Prezenta Nota de informare se adreseaza profesionistilor din domeniul sanatatii (medici, medici dentisti, 
farmacisti si asistenti medicali sau de farmacie), astfel cum sunt definiti prin Normele pentru evaluarea si 
avizarea publicitatii la medicamentele de uz uman, inclusiv orice reprezentant sau angajat al unei institutii 
guvernamentale sau organizatie (indiferent dacă este în sectorul public sau privat) care poate prescrie, 
achizitiona, furniza sau administra produse medicamentoase (denumiti in continuare “PDS”). 
 

I. CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL 
 

Pentru scopurile Prelucrarii, mentionate la punctul II de mai jos, prelucram Datele dumneavoastra cu caracter 
personal cum ar fi date personale, date de identificare suplimentare, date referitoare la locul de munca, date 
referitoare la sponsorizari si servicii, date privind evenimentele, date privind cererile de mostre, date privind 
analiza activitatii, date privind solicitari ale PDS precum si anumite Categorii speciale de date cu caracter 
personal despre dumneavoastra. 
  

II. SCOPURILE PRELUCRARII 
 

Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt colectate si prelucrate de  Servier in urmatoarele scopuri: 
scopuri legate de participarea la evenimente, de raportare, de gestionarea cererilor de mostre, de 
desfasurarea activitatii companiei, de farmacovigilenta, de calitate, de marketing, de studii, de sponsorizare 
si servicii, de transparenta si audit, de informatiile medicale. 
 

III. TEMEIUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate de catre Servier in baza urmatoarelor temeiuri 
legale: persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru prelucrarea Datelor sale cu caracter personal pentru 
unul sau mai multe scopuri specifice. Prelucrarea este necesara pentru executarea unui contract la care 
persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui 
contract. Astfel, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi prelucrate in vederea executarii 
contractului pe care il incheiati cu Servier.Prelucrarea este necesara in vederea indeplinirii unei obligatii 
legale care ii revine operatorului. Servier prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a-si 
respecta obligatiile legale legate de farmacovigilenta si transparenta.Prelucrarea este necesara in scopul 
intereselor legitime urmarite de operator. 
  

IV. TRANSFERURI DE DATE 
 

1.  Destinatari 
Datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de  Servier vor putea fi accesate doar de un numar 
limitat de destinatari si strict in masura in care este necesar sau in cazurile in care acest lucru este cerut de 
lege. 
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Departamentele autorizate ale Servier si alte entitati din grup: Principalele categorii de destinatari sunt 
angajatii si departamentele autorizate ale  Servier, care actioneaza in scopul indeplinirii atributiilor care le 
revin, inclusiv, insa fara limitare la: 

·         Departamentul Oncologie  
·         Departamentul de Marketing 
·         Departamentul de Vanzari 
·         Departamentul Financiar 
·         Departamentul Juridic si de Conformitate 
·         Departamentul de Afaceri Reglementare 
·         Departamentul IT, cand este cazul. 

De asemenea, putem transfera Datele dumneavoastra cu caracter personal si altor entitati din grupul Servier, 
in masura permisa de legislatia aplicabila. Transferurile de date către alte entități Servier sunt realizate 
conform legilor și reglementărilor aplicabile în materie de protecție a datelor. 
 
Prestatori de servicii: In cadrul desfasurarii activitatii sale, Servier incheie contracte cu diversi terti furnizori 
(precum furnizori de servicii de gazduire) sau cu alti parteneri de afaceri (precum organizatii de cercetare 
stiintifica care activeaza pe baza de contract, companii de sondare si cercetare de piata, agentii de turism si 
organizare de conferinte etc.) care pot accesa, de asemenea, Datele dumneavoastra cu caracter personal, 
in scopul furnizarii serviciilor contractate. 
 
Terti:  Servier poate comunica unele dintre Datele dumneavoastra cu caracter personal autoritatilor 
competente, cum ar fi autoritatile din domeniul sanatatii, conform prevederilor legislatiei aplicabile. 
 
2.  Transferuri de date transfrontaliere 
 
Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi transferate altor entitati din grupul  Servier, precum si unor 
terti furnizori sau autoritati din domeniul sanatatii localizate in afara Spatiul Economic European (SEE), 
inclusiv in tari in legatura cu care Comisia Europeana nu a emis o hotarare privind asigurarea sau 
neasigurarea nivelului adecvat de protectie a datelor. 
In astfel de cazuri,  Servier se asigura ca astfel de transferuri sunt efectuate in conformitate cu legile si 
reglementarile aplicabile in domeniul protectiei datelor. Transferam Datele dumneavoastra cu caracter 
personal altor companii din grupul Servier, in masura permisa de legislatia aplicabila si in conformitate cu 
prevederile legilor și reglementărilor aplicabile în materie de protecție a datelor, in timp ce transferurile catre 
tertii furnizori din afara SEE sunt realizate in baza unor garantii contractuale adecvate, precum Clauzele 
Contractuale Standard ale Comisiei Europene, atunci cand este cazul. Aveti dreptul de a solicita si primi o 
copie a acestor documente. 
 

V. SURSE DE DATE 
 

Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pot fi colectate de noi din diverse surse cum ar fi: 
•           Direct de la dumneavoastră când sunteţi parte într-un contract încheiat cu noi sau cand ne solicitaţi 
diverse informaţii sau servicii; 
•           De la angajatorul dumneavoastră în cazul în care avem un contract încheiat cu acesta sau când 
urmează să desfăşurăm proceduri în vederea încheierii unui astfel de contract; 
•           Ca urmare a corespondenţei purtate cu dumneavoastră sau cu un partener de afaceri care ne 
furnizează datele dumneavoastră; 
•           Din surse publice, cum ar fi Colegiul Medicilor, Colegiul Farmacistilor sau diverse website-uri de 
specialitate; 
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VI. SECURITATEA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL 

 
Servier a implementat masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru pastrarea confidentialitatii si 
securitatii Datelor dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu procedurile interne cu privire la 
stocarea, transmiterea si accesarea Datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi pastrate 
pe sistemele noastre tehnologice de Date cu caracter personal sau in format tiparit. 
 

VII. PERIOADA DE RETENTIE 
 

Datele dumneavoastra cu caracter personal prelucrate de  Servier sunt pastrate intr-o forma care permite 
identificarea dumneavoastra strict pentru perioada in care este necesar pentru scopurile mentionate, pe 
durata solicitata sau permisa de legislatia aplicabila, dupa cum urmeaza: 
Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de participarea la evenimente sunt pastrate timp de 
20 ani de la incetarea colaborarii dumneavoastra cu Servier, iar ulterior vor fi sterse; 
Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de raportare sunt pastrate timp de 15 ani, fiind sterse 
ulterior; 
Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de de gestionarea cererilor de mostre sunt pastrate 
timp de 10 ani, fiind sterse ulterior; 
Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de marketing  pentru comunicari de informatii 
stiintifice despre produse  sunt pastrate timp de 5 ani.. 
Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de studii, sunt pastrate pana cand produsul care face 
obiectul cercetarii este pus pe piata sau pana la raportul final cercetare sau până la 2 ani după publicarea 
rezultatelor studiului. Acestea sunt apoi arhivate în formă tipărită sau în format electronic pentru o perioada 
în conformitate cu reglementările în vigoare (în total cel puțin 25 de ani). 

Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de farmacovigilenta sunt pastrate pe perioada 
nedeterminata. 
Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de calitate sunt pastrate pe o perioada de minim 5 
ani, cu exceptia situatiilor in care sunt corelate cu actiuni legale sau scopurile de farmacovigilenta, situatie 
in care sunt pastrate pe o perioada nedeterminata. 
Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de desfasurarea  activitatii sunt pastrate  sunt 
pastrate timp de 5 ani de la expirarea perioadei pentru care au fost prevazute , fiind ulterior sterse. 
Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de transparenta si audit sunt pastrate  sunt pastrate 
timp de 20 ani, fiind ulterior sterse. 
Datele cu caracter personal colectate in Scopuri legate de informatii medicale sunt pastrate timp de 10 ani, 
fiind ulterior sterse, cu exceptia situatiilor in care sunt corelate cu actiuni legale sau scopurile de 
farmacovigilenta, situatie in care sunt pastrate pe o perioada nedeterminata. 
Datele cu caracter personal referitoare la gestionarea transparentei si a activitatilor de sponsorizare sunt 
pastrate in conformitate cu legile si reglementarile aplicabile si cu necesitatile Servier, insa in general nu mai 
mult de 20 ani de la incheierea ultimului exercitiu financiar in care s-au facut sponsorizari catre 
dumneavoastra; 
  

VIII. DREPTURILE DUMNEAVOASTRA 
 

În calitate de subiect al datelor, aveți dreptul în orice moment să solicitați de la SERVIER, în măsura permisă 
de legile și regulamentele aplicabile, accesul la și rectificarea datelor dvs. cu caracter personal. Din motive 
legitime, aveți, de asemenea, dreptul la stergerea, restricționarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu 
caracter personal  sau dreptul de a obiecta , pe motive legate de situatia dvs, in orice moment, fata de 
prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de catre noi, 
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Totodata, aveti dreptul de a va retrage oricand consimtamantul acordat, insa retragerea nu va afecta 
prelucrarile efectuate anterior in baza acestuia. 
Va rugam sa luati in considerare faptul ca drepturile de mai sus pot fi limitate in baza legislatiei nationale 
aplicabile privind protectia datelor. Servier, in calitate de operator de date, ramane punctul de contact central 
in vederea exercitarii acestor drepturi. 
De asemenea, aveti dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii 
Datelor cu Caracter Personal. 
 

DATE DE CONTACT 
 

DATE DE CONTACT LEGATE DE PROTECTIA DATELOR 

  ROL DENUMIRE DATE DE CONTACT 

Persoana de contact in 
domeniul Protectiei 
Datelor 

pentru a adresa 
intrebari si a va 
exercita drepturile  

Ofiterul de date 
personale local sau 
persoana de contact 
locala a SERVIER 

SERVIER PHARMA S.R.L., 
cu sediul social in S-Park, 
Strada Tipografilor nr. 11-
15, etaj 3, Corp A1, LA.1, 
A2.1/LC.1, Sector 1, 
Bucuresti, 
tel +4021.528.52.80, e-
mail dataprivacy-
romania@servier.com 
  
ANSPDCP – Bucuresti, Bd. 
Gh. Magheru nr. 28-30, 
sector 1 

Operatorul de Date 

responsabil de 
utilizarea datelor 
dumneavoastra cu 
caracter personal 

Entitatea SERVIER 
locala 

Autoritatea 
Nationala/Locala pentru 
Protectia Datelor 

pentru a adresa o 
plangere 

Autoritatea locala – 
Autoritatea Nationala 
de Supraveghere a 
prelucrarii Datelor cu 
Caracter Personal 
(ANSPDCP) 

 
 


