
 

 

ACORD DE CONSIMTAMANT  
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 
 
DORIM SA RAMANEM IN CONTINUARE PRIETENI,    
 
 
Sunteti important/importanta pentru noi si pretuim legatura cu dumneavoastra! 
 
Datorită alinierii cu legislația europeană a prevederilor privind protecția datelor cu caracter personal 
(Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR) 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), vă rugăm să ne confirmați acordul de a vă contacta în 
continuare cu privire la informatiile despre produsele noastre, despre campaniile noastre de marketing 
pentru promovarea produselor noastre, despre beneficiile (tichete cadou/vouchere cadou/altele 
asemenea) pe care compania FITERMAN PHARMA SRL vi le poate acorda in cadrul actiunilor/campaniilor 
sale de marketing . 

 
Prin completarea datelor cu caracter personal de mai jos, sunteți de acord să le folosim in scopul* acordarii 
de informatii despre produsele noastre, informatii despre campaniile noastre de marketing pentru 
promovarea produselor noastre, informatii despre beneficiile acordate dvs. in cadrul campaniilor de 
marketing, inclusiv informatii pentru acordarea efectiva a acestor beneficii ( tichete cadou/vouchere 
cadou/altele asemenea) . 
 
De asemenea, acolo unde este cazul sau situatia o impune pentru realizarea scopului* definit mai sus (de 
exemplu - pentru acordarea anumitor beneficii specifice unei actiuni de marketing cum ar fi  oferirea de 
tichete cadou sau vouchere sau altele asemenea), FITERMAN PHARMA poate furniza datele cu caracter 
personal altor companii partenere/ furnizori de servicii, dar numai in temeiul unui angajament de 
confidentialitate din partea acestora, prin care garanteaza ca aceste date sunt pastrate in siguranta si ca 
furnizarea acestor informatii personale se face conform legislatiei in vigoare:  
 
Informatiile cu caracter personal pot fi furnizate si organelor abilitate ale statului, in baza si in limitele 
prevederilor legale. 
 
Prin bifarea căsuței de mai jos, vă exprimați consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. în scopul* mai 
sus mentionat si confirmati ca sunteti de acord cu prelucrarea acestora.  
 
 


