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POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE  

 

 

1.1. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natură 

pe care Utilizatorul le furnizează. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în 

condițiile menționate în documentul de Termeni și Condiții. 

1.2. Nicio declarație publică, promovare, comunicat de presă sau orice alt mod de dezvăluire 

către terțe părți nu va fi făcută de Cumpărător cu privire la Comandă / Contract fără 

consimțământul prealabil scris al Vânzătorului. 

1.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul Aplicației, Utilizatorul 

oferă Vânzătorului acces nerestricționat și irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, 

afișa, modifica, transmite și distribui aceste materiale sau informații. De asemenea, Utilizatorul 

trebuie să fie de acord ca Vânzătorul să poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, 

idei, concepte sau tehnici pe care le-a transmis prin intermediul Aplicației. S.C. 

GuardianAngel.NET S.R.L. nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea 

informațiilor trimise, dacă legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens. 

1.4. S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. prelucrează datele cu caracter personal ale persoanelor 

vizate în deplină conformitate cu prevederile legale, iar aceste date sunt transmise unor terți doar 

în următoarele scopuri: 

 

➢ Încheierea și executarea contractului de prestări-servicii; 

➢ Îndeplinirea obligațiilor legale ce revin S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. în calitate de 

prestator de servicii; 

➢ Exercitarea unui interes legitim al operatorului de date personale. 

 

1.5. În acest context, datele cu caracter personal sunt sau ar putea fi comunicate următorilor 

destinatari: 

 

➢ Autorități și instituții publice centrale / locale (de exemplu Casa Națională de 

Asigurări de Sănătate, poliție, parchete, instanțe de judecată, etc.); 

➢ Laboratoarelor de analize medicale de laborator și prestatorilor de servicii de 

imagistică medicală; 

➢ Angajatorul persoanei vizate, în cazul serviciilor de medicina muncii; 
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➢ Medicii de familie, de policlinică, de spital, servicii de urgență etc., în cazul în care 

sunt înrolați în Aplicație și se înregistrează, facilitează înregistrarea de noi Utilizatori 

sau accesează datele Utilizatorilor (doar pentru Utilizatorii Serviciilor înregistrați de 

aceștia); 

➢ Personalul serviciilor de urgență: IGSU, ISU, Pompieri, Ambulanță, SMURD, 

Salvamont etc., în situațiile de urgență medicală; 

➢ Personalul UPU, Policlinici, Spitale, ATI etc. în situațiile ce necesită informarea 

corectă și completă, doar cu acordul expres al Utilizatorilor Serviciilor; 

➢ Partenerii de vânzare – persoane fizice și juridice (re-selleri, agenți de vânzare) – doar 

datele necesare pentru creearea profilului și activarea Serviciului (nume, prenume, 

număr de telefon, e-mail, ID brățară); 

➢ Personalul S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. pentru administrarea Aplicației, Site-ului 

web, raportări, asistență Utilizatori etc.; 

➢ Rețelele medicale publice sau private înrolate în sistem, în cazul în care sunt 

furnizoare de date, informații proprii sau de Utilizatori;  

➢ Autoritățile publice locale, Direcțiile de asistență socială în cazul în care 

achiziționează Serviciile oferite de S.C. GuardianAngel.NET S.R.L. pentru 

persoanele deservite -  doar datele necesare pentru creearea profilului și activarea 

Serviciului (nume, prenume, număr de telefon și adresa de e-mail); 

➢ Partenerii instituționali și organizaționali (Crucea Roșie, ONG-uri, etc.) – doar datele 

necesare pentru creearea profilului și activarea Serviciului (nume, prenume, număr de 

telefon, e-mail și adresa de e-mail), pentru persoanele care se înrolează în ecosistem 

din partea acestora; 

➢ Dezvoltatorul / dezvoltatorii aplicațiilor informatice (subcontractori) în scopuri de 

dezvoltare, testare, pilotare, mentenanță, etc. (doar prin eșantionare). 
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