1. TERMENI ȘI CONDIȚII DE PARTICIPARE LA EVENIMENTUL „Nu sunt un băiețel in folie
protectoare!”
Cele ce urmează se referă la termenii și condițiile de participare la evenimentul „Nu sunt un băiețel in folie
protectoare!”.
Acest eveniment este organizat de către Novartis Pharma Services România SRL („Novartis”) cu sediul
social în strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, clădirea LakeView, 020276, București și Asociația
Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – A.P.A.A. cu sediul social în București, Sector 6, Aleea Cetățuia,
Nr.10 și punct de lucru în București, Sector 5, Str. Ioniță Cegan, Nr 3, Bl P27, Ap 1.
Evenimentul se adresează pacienților pediatrici și părinților acestora. Înscrierea dumneavoastră la
eveniment, precum și participarea nu este condiționată de plata unei taxe.
Evenimentul este virtual și are loc în data de 19.02.2021, ora 15:00. Obiectivul acestui eveniment este
lansarea broșurii PTI adresată pacienților pediatrici cu PTI și părinților acestora, cu scopul de a crește
cunoștințele acestora despre boală.
Mai multe informații cu privire la înscriere și condiții de participare sunt descrise mai jos. Oricând aveți
nelămuriri sau vreți să ne adresați o întrebare, vă rugăm să ne contactați la 0722.886.163 - Rozalina
Lapadatu.

Cum vă puteți înscrie la eveniment
În primul rând, înscrierea la eveniment se poate face online, astfel:
(i) accesând link-ul transmis pe e-mail;
(ii) pe site-ul www.apaa.ro, accesând link-ul din secțiunea dedicată acestui eveniment.
În vederea înscrierii la eveniment este necesară:
(i) completarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, respectiv: nume și prenume, adresa de email;
(ii) acceptarea termenilor și condiții de participare la eveniment;
(iii) luarea la cunoștință a notei de informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal. Această nota de informare se regăsește mai jos.
În momentul în care completați formularul de înscriere, vă dați acordul pentru înregistrarea dumneavoastră
la evenimentul virtual „Nu sunt un băiețel în folie protectoare!”, respectând termenii si condițiile menționate.
De asemenea, datele completate trebuie să fie corecte și complete.
În urma înscrierii la eveniment, veți primi un e-mail de confirmare în care veți găsi link-ul de acces. Acest
link este util pentru participarea la eveniment, din data de 19.02.2021.

Detalii cu privire la desfășurarea evenimentului
Urmează să primiți notificări și informări legate de eveniment, prin e-mail, potrivit informațiilor din nota de
informare de mai jos. Toate comunicările se fac în vederea desfășurării în condiții optime și pentru atingerea
obiectivului stabilit odată cu organizarea evenimentului.

În situația foarte puțin probabilă în care detaliile evenimentului virtual sau anularea acestuia să intervină
după publicarea acestuia, vă vom anunța prin orice mijloc de comunicare, respectiv pe site-ul www.apaa.ro
sau/și prin e-mail.
Ne rezervam dreptul de a modifica Termenii și condițiile de participare la eveniment. Acest lucru se va
întâmpla cu informarea dumneavoastră prin intermediul site-ului sau pe e-mail.
Este responsabilitatea dumneavoastră să vă asigurați că dețineți dispozitive/echipamente și conexiune la
internet ce vor permite participarea la eveniment. Nu în ultimul rând, trebuie să țineți cont de locul în care
vă aflați atunci când participați la eveniment, pentru a vă permite să participați în condițiile cele mai optime.
Trebuie să țineți cont de următoarele:
-

Dispozitivele/echipamentele permit utilizarea unui navigator web (browser) compatibil;

-

Conexiunea la internet este stabilă, iar în cazul în care decideți utilizarea unei conexiuni mobile,
aceasta să fie una stabilă (eventual 4G), pentru a putea funcționa fără întrerupere.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile tehnice minime, prezentate mai sus, Novartis și Asociația
Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – A.P.A.A. nu pot garanta participarea dumneavoastră la eveniment și,
de asemenea, nu ne putem face responsabili pentru imposibilitatea participării dumneavoastră la
eveniment.
De asemenea, dorim să precizam că evenimentul online nu este înregistrat.

2. NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Prin intermediul acestei notificări dorim să vă informăm că, Novartis Pharma Services România SRL
(„Novartis”) cu sediul social în strada Barbu Văcărescu nr. 301-311, clădirea LakeView, 020276, București,
împreuna cu Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – A.P.A.A., cu sediul social în București,
Sector 6, Aleea Cetățuia, Nr.10, și punct de lucru în București, Sector 5, Str Ioniță Cegan, Nr 3, Bl P27, Ap
1, vor prelucra informații despre dumneavoastră, care constituie „date cu caracter personal”, având
calitatea de operatori asociați. Novartis și Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – A.P.A.A.
tratează protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal și a vieții private într-un mod foarte serios.
Vă invităm să citiți cu atenție prezenta Notificare, document care stabilește contextul în care vă prelucrăm
datele cu caracter personal și care explică drepturile și obligațiile dumneavoastră atunci când facem acest
lucru.
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Ce informații avem despre dumneavoastră?

Novartis și Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – A.P.A.A. pot prelucra următoarele date cu
caracter personal:
(i) datele cu caracter personal furnizate prin completarea formularului de înregistrare (respectiv, numele și
prenumele, adresă de e-mail), și (ii) date cu caracter personal obținute în cadrul evenimentului,

respectiv vocea obținută în timpul intervențiilor dumneavoastră pe perioada desfășurării
evenimentului virtual (în care dumneavoastră sunteți identificat/ă în mod specific).

Cine sunt persoanele vizate?
Persoanele vizate ale căror date pot fi prelucrate de către Novartis și Asociația Pacienților cu
Afecțiuni Autoimune – A.P.A.A., exclusiv în scopurile mai jos menționate, sunteți dumneavoastră,
în calitate de participanți la eveniment, precum si alte persoane ce vă însoțesc.
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Temeiul juridic si scopul prelucrării
Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi prelucrate dacă nu există o justificare adecvată
prevăzută de lege în acest scop. Prin urmare, vom putea prelucra datele dumneavoastră cu
caracter personal numai în următoarele scopuri și temeiuri:
-

în vederea executării contractului încheiat cu Novartis Pharma Services Romania SRL și
Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune – A.P.A.A. ca urmare a înscrierii și/ sau
înregistrării la eveniment

-

pentru a vă informa cu privire la modalitatea de înscriere/participare la eveniment

-

în vederea accesării portalului web pentru participarea la eveniment

Temei juridic: (i) obligație contractuală
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Cine are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal și la cine sunt
transferate?
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi accesate de sau transferate către următoarele
categorii de destinatari:
●

personalul nostru (intern/ extern, departamente sau alte societăți din grup);

●

agenții sau brokerii noștri independenți (dacă este cazul);

●

agenții de organizare evenimente;

●

furnizorii și prestatorii noștri de servicii care ne furnizează/prestează servicii și produse;

●

furnizorii noștri de sisteme IT, furnizorii de servicii cloud, furnizorii de baze de date și
consultanții;

●

partenerii noștri de afaceri care oferă produse sau servicii împreună cu noi sau cu
sucursalele sau filialele noastre;

●

consultanții noștri și avocații externi în contextul vânzării sau transferului oricărei părți a
activității noastre sau a bunurilor acesteia.

Părțile terțe menționate anterior sunt obligate contractual să protejeze confidențialitatea și securitatea
datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu legislația în vigoare.
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi de asemenea accesate de/ sau transferate către orice
organism național și/sau internațional de reglementare, punere în aplicare a legii, organism public

sau instanță, în cazul în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege sau reglementări
aplicabile sau la cererea acestora.
Datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră pot fi, de asemenea,
prelucrate, accesate sau stocate într-o alta țară, care nu oferă același nivel de protecție a datelor
cu caracter personal.
În cazul în care transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către societăți externe din
alte jurisdicții, ne vom asigura că vă protejăm datele cu caracter personal prin (i) aplicarea nivelului
de protecție impus de legislația locală privind protecția datelor/confidențialitatea, (ii) acționând în
conformitate cu politicile și standardele noastre.

4

Cum vă protejăm datele cu caracter personal?
Am implementat măsuri tehnice și organizatorice pentru a oferi un nivel adecvat de securitate și
confidențialitate a datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Aceste măsuri iau în considerare:
(i)

stadiul actual al tehnologiei;

(ii)

costurile implementării sale;

(iii)

natura datelor; și

(iv)

riscul prelucrării.

Scopul acestora este de a le proteja împotriva distrugerii sau alterării accidentale sau ilegale, pierderii
accidentale, dezvăluirii sau accesului neautorizat și împotriva altor forme ilegale de prelucrare.
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Cât timp stocăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât este necesar pentru a
îndeplini scopul pentru care au fost colectate sau pentru a respecta cerințele legale (cum ar fi
desfășurarea activităților, evenimentului virtual).
Datele cu caracter personal colectate și prelucrate în contextul unui litigiu sunt șterse sau arhivate
(i) de îndată ce s-a ajuns la o soluționare pe cale amiabilă, (ii) odată ce a fost pronunțată o decizie
în ultimă instanță sau (iii) atunci când dreptul este prescris.
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Care sunt drepturile dumneavoastră și cum le puteți exercita?
Puteți exercita următoarele drepturi în condițiile și în limitele stabilite de lege:
-

dreptul de a accesa datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate de noi și, în cazul
în care considerați că orice informație referitoare la dumneavoastră este incorectă, învechită
sau incompletă, să solicitați corectarea sau actualizarea acesteia;

-

dreptul de a solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal sau restricționarea
acestora la anumite categorii de prelucrare;

-

dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării
înainte de această retragere;

-

dreptul de a vă opune, în totalitate sau parțial, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter
personal;

-

dreptul de a vă opune unui canal de comunicare utilizat în scopuri de marketing direct; și

-

dreptul de a solicita portabilitatea acestora, adică ca datele cu caracter personal pe care ni leați furnizat să vă fie returnate sau transferate unei persoane fizice/juridice alese, într-un format
structurat/ lizibil, ușor de accesat electronic, fără niciun impediment din partea noastră și sub
rezerva obligațiilor dumneavoastră de confidențialitate.

În cazul în care aveți o întrebare sau doriți să exercitați drepturile de mai sus, puteți să trimiteți un
e-mail la adresa privacy.romania-1@novartis.com sau o scrisoare la sediul Novartis, strada Barbu
Văcărescu, nr. 301-311, clădirea LakeView, etaj 1, sector 2, 020276, București. Este posibil să vă
solicitam informații rezonabile necesare pentru verificarea identității dumneavoastră.
De asemenea, puteți trimite un e-mail la adresa apaaro@gmail.com.
În orice caz, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritățile competente pentru protecția datelor,
în plus față de drepturile de mai sus, după cum urmează:
Autoritatea Națională de Protecție a Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
www.dataprotection.ro.
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Cum veți fi informat despre modificările aduse Notificării noastre?
Orice modificări sau adăugiri viitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal,
așa cum sunt descrise în prezenta Notificare, vor fi disponibile pe pagina www.apaa.ro – secțiunea
dedicată evenimentului.

