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 C L I N I C A    S T O M A T O L O G I C A   -  C E N T R U   D E   E S T E T I C A   D E N T A R A  

DATA          NUMELE SI PRENUMELE                         SEMNATURA 
 
 

 
DECLARATIE  

cu privire la colectarea, stocarea si prelucrarea datelor personale 
 

 

 Stimati pacienti pentru a face posibila efectuarea radiografiilor dentare si a tratamentelor stomatologice  SC SMILE 

DENT S.R.L. este obligata sa colecteze  datele personale conform cerintelor Legii nr. 677/2001 cu modificarile si completarile 

ulterioare, Decizia ANSPDCP nr. 132 din 20/12/2011 si Regulamentul UE 2016/679 aplicabil din 25 mai 2018 
 

SC SMILE DENT SRL  preia datele dumneavoastră personale, respectiv: 

1. imagini video, prin mijloace automatizate de supraveghere video, pentru a asigura monitorizarea/securitatea 

persoanelor, spaţiilor şi/sau bunurilor private ale SC SMILE DENT SRL, conform prevederilor Legii nr. 333/2003, 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, cu modificările şi completările ulterioare; 

2. nume, prenume, seria și numărul actului de identitate, sexul, data și locul nașterii, semnătura, telefon, adresă, e-mail, 

profesia, codul numeric personal și datele privind starea de sănătate prin mijloace manuale, în fișa pacientului 

completată și semnată personal de fiecare pacient si electronic, prin introducerea datelor in calculator in cazul 

radiografiilor dentare. 
 
 Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 
personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice SC SMILE DENT  SRL, are obligatia de a 
administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre 
dumneavoastra. Scopul colectarii datelor este de a avea baza de date a pacientilor si a situatiei medicale, iar la radiologie 
pentru raportarile obligatorii catre Directia de Sanatate Publica. Furnizarea acestor date personale face posibil indeplinirea 
actului medical. Refuzul dvs. determina inacapacitatea de a produce actului medical. Informatiile inregistrate sunt destinate 
utilizarii de catre SC SMILE DENT SRL si nu sunt comunicate tertilor. 
 
Informatiile despre Dvs. pot fi folosite de noi doar in scopuri asociate prestarii serviciilor medicale, cum ar fi: 

1. In cazul examenelor rediologice datele dvs sunt necesare pentru raportari trimestriale obligatorii catre Directia de 

Sanatate Publica 

2. Inregistrarea datelor personale si medicale in Fisa pacientului in baza de date a SC SMILE DENT SRL; 

3. Facturare; 

4. Solutionarea cererilor, intrebarilor sau a reclamatiilor facute de Dvs; 

5. Contactarea Dvs. (inclusiv prin posta, email, mesaje text sau telefon) in legatura cu programarile dvs., oferte speciale, 

nouati care credem ca ar putea fi de interes pentru Dvs.; 

6. Inregistrarea informatiilor despre Dvs. in vederea alocarii sau oferirii recompenselor, reducerilor si a altor beneficii, 

precum si pentru satisfacerea altor cereri sau cerinte pe care le aveti in legatura cu programele de recompensare a 

clientilor si alte programe similare. 
 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele personale sus-menţionate, acestea fiind necesare pentru a asigura securitatea spaţiilor 

şi a bunurilor cabinetului cât și îndeplinirea actului medical, iar refuzul dvs. determină interzicerea accesului în incinta Clinicii 

SMILE DENT. Informaţiile înregistrate sunt utilizate de către operator, în scopurile precizate anterior şi nu sunt destinate 

dezvăluirii. 
 

Conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor 

şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Exercitarea acestor drepturi se poate realiza prin intermediul unei cereri 

scrise, datate şi semnate, adresată SC SMILE DENT SRL, cu sediul în Bistrita str. Imparatul Traian nr. 12A. 
 

Datele Dvs. nu vor fi utlizate in alte scopuri decat cele pentru care v-ati dat acordul si nu vor fi facute publice unei terte 

persoane. 


