Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Banca de sange
Stim ca esti aici pentru ca iti doresti sa salvezi vieti, sa fii parte a visului nostru din proiectul Banca de Sange.
Pentru a putea implini acest vis, Banca Transilvania (denumit in continuare “BT”) cu sediul social in ClujNapoca, str. G. Baritiu, nr 8, Cluj, telefon 0264 308028, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.
J12/4155/1993, avand cod unic de inregistrare RO 5022670, si-a propus sa creeze si sa administreze o baza
de date a donatorilor voluntari de sange din Romania, la care sa se poata apela atunci cand este nevoie de
ei.
In acest scop este nevoie ca BT sa prelucreze datele cu caracter personal pe care te rugam sa le completezi
in formularul de mai sus.
Pentru a te inscrie in aceasta baza de date, vom avea nevoie cel putin de numele, prenumele si una dintre
datele tale de contact (adresa de e-mail sau numar de telefon). Daca vei dori sa completezi ambele date de
contact, credem ca sansele ca tu sa vezi mesajele la timp si sa poti salva vieti sunt mai mari.
Nu vrem sa iti trimitem mesaje doar ca sa iti umplem inbox-ul. De aceea te rugam sa completezi centrul de
transfuzii din judetul unde locuiesti in mod obisnuit, adica centrul unde poti sa donezi atunci cand te vom
anunta ca este nevoie de tine. Vei primi mesaje doar cand respectivul centru va avea nevoie de sange, dar
tu poti alege sa donezi la orice alt centru.
Pentru a te contacta doar atunci cand sangele tau poate face intr-adevar diferenta, ne-am dori sa completezi
in formular grupa ta sanguina si RH-ul. Daca vei alege sa nu completezi aceste informatii, vei primi de la
noi toate mesajele pentru centrul de transfuzii judetean pe care l-ai ales, indiferent de grupa sanguina si/sau
RH-ul de care este nevoie.
Dupa ce donezi, te rugam sa incarci in contul tau dovada. Vrem doar sa vedem ca ai donat (stampila cu data
donarii de pe carnetul de donator sau adeverinta). Nu utilizam alte informatii care ar putea fi inscrise pe
aceasta dovada.
Stim ca unde-s multi, puterea creste, asa incat te incuranjam sa donezi impreuna cu prietenii tai. Pentru a
va impulsiona unii pe ceilalti, puteti sa va creati o echipa. Doar seful echipei va putea vedea cine sunt
membrii echipei (numele si prenumele lor), in timp ce membrii vor putea vizualiza doar date statistice,
anonime, despre echipa in general (ex. cati litri de sange s-au donat in total de echipa pana la un moment
dat)
Vom folosi datele tale in scopul despre care ti-am spus mai sus doar atat timp cat tu ne dai voie. Oricand
doresti ca datele tale sa nu mai fie prelucrate in acest scop, poti sa iti retragi acordul foarte usor. Poti, de
asemenea, sa iti exerciti si alte drepturi pe care le ai in calitatea ta de persoana vizata de aceasta prelucrare
sau sa contactezi persoana pe care BT a desemnat-o ca responsabil pentru protectia datelor (DPO). Despre
toate acestea poti afla detalii aici. Orice persoana vizata are urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea
datelor sale cu caracter personal de catre BT.
1. Dreptul de a fi informat:
Inseamna dreptul persoanelor vizate de a primi de la BT informatii clare, transparente, scrise intr-un
limbaj care sa fie usor de inteles, cu privire la felul in care BT utilizeaza datele cu caracter personal,
precum si despre drepturile pe care le au. BT intelege sa isi indeplineasca aceasta obligatie de informare
prin detaliile pe care le ofera in prezentul document, precum si prin alte note de informare inserate in
cadrul formularelor si contractelor utilizate in activitatea sa.

2. Dreptul de acces:
Persoanele vizate au dreptul de acces la datele personale, respectiv sa obtina o confirmare a faptului ca BT
prelucreaza sau nu datele lor cu caracter personal, precum si o copie a acestora, astfel incat sa aiba
posibilitatea de a verifica daca ele sunt prelucrate de BT in conformitate cu prevederile legislatiei din acest
domeniu.
3. Dreptul la rectificare:
Persoanele vizate au dreptul sa le fie corectate datele cu caracter personal, daca acestea se regasesc in
evidentele BT in format eronat, daca sunt inexacte sau incomplete
4. Dreptul la stergerea datelor:
Acest drept se mai numeste si “dreptul de a fi uitat”. In temeiul lui persoanele vizate pot solicita stergerea
datelor lor cu caracter personal pe care BT le prelucreaza, in cazul in care nu mai exista temei pentru
prelucrarea lor
5. Dreptul la restrictionarea prelucrarii:
Persoanele vizate pot ca, in unele cazuri, sa opreasca utilizarea de catre BT a datelor care le privesc,
pentru o anumita perioada de timp. Cand prelucrarea acestor date este restrictionata, datele cu caracter
personal vor fi in continuare continuare pastrate in evidentele BT, dar nu vor mai fi folosite in aceasta
perioada si vor fi marcate ca fiind restrictionate de la prelucrare.
6. Dreptul la portabilitatea datelor:
Persoanele vizate au dreptul să obtina de la BT, intr-un format care poate fi citit automat, datele pe care ni
le-au furnizat sau pot sa ne solicite sa transmitem aceste date unui alt operator ales de ele
7. Dreptul la opozitie:
Persoanele vizate pot sa se opuna anumitor prelucrari ale datelor cu caracter personal ce le privesc, cum
ar fi prelucrarii in scopul de a primi mesaje publicitare.
8. Dreptul persoanelor vizate de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) și justiției.
In baza acestui drept, persoanele vizate pot sa adreseze ANSPDCP sau instantelor de judecata
solicitari/petitii in legatura cu prelucrarea datelor lor personale de catre BT Modalitatile in care persoanele
vizate isi pot exercita drepturile mentionate la punctele 2-7 de mai sus sunt:
•

prin transmiterea prin posta a unei cereri scrise la sediul BT din Mun. Cluj-Napoca, str. G. Baritiu,
nr. 8, jud. Cluj, cu mentiunea – „in atentia responsabilului cu protectia datelor (DPO)” sau
• pe cale electronica la adresa de e-mail dpo@btrl.ro.
Pentru retragerea acordului de prelucrare a datelor tale in cadrul proiectului Banca de Sange, poti sa trimiti
un e-mail la adresa dpo@btrl.ro cu titlul “Retragere acord prelucrare date personale in Banca de sange”, de
pe adresa de e-mail completata in formularul de mai sus. Daca nu ai completat in formular o adresa de email, poti sa ne trimiti acelasi tip de mesaj, in care va trebui sa completezi numele, prenumele si numarul
tau de telefon.
Pentru ca noi suntem in primul rand o banca de bani ☺, nu una de sange, nu putem afla cand centrele de
transfuzii au nevoie de tine fara ajutorul partenerilor nostri din acest proiect de suflet- Asociatia Societatea
de Salvare Bucuresti, Centrul de Transfuzie Sanguina Bucuresti si centrele de transfuzie sanguina judetene.
Cum aflam cand e nevoie de sange, ca sa poti primi mesaje de alerta poti afla detalii aici. Atunci cand
centrele de transfuzii din tara au nevoie de un anumit tip de sange, vor transmite nevoia lor catre Asociatia
de Salvare Bucuresti. Doar in acest caz noi vom permite asociatiei sa selecteze din baza de date acei donatori
inscrisi care indeplinesc criteriile pentru contactare si sa le trimita in numele nostru mesaje de tip SMS
si/sau e-mail (ex. daca e nevoie de sange de tipul AII+ pentru centrul de transfuzie sanguine Bucuresti, vor
fi contactati cei care au selectat acest centru de transfuzii in formular, au grupa sanguine AII si RH +). Daca
te vei prezenta pentru donare la centrele de transfuzii, va trebui sa completezi formulare distincte in care ti
se vor cere date pe care le prelucreaza doar centrul de transfuzii. Banca Transilvania si Asociatia de Salvare
Bucuresti nu are acces la acele date si nu raspunde pentru prelucrarea lor)

Daca in conditiile despre care te-am informat esti de acord cu prelucrarea datelor tale cu caracter personal
in scopul inscrierii tale in baza de date a donatorilor din proiectul Banca de sange, te rugam sa finalizezi
inregistrarea acestora dand click pe butonul “Inregistreaza-ma”.
In cazul in care doresti sa iti trimitem si noutati sau statistici cu privire la proiectul Banca de sange, poti sa
bifezi casuta corespunzatoare de mai jos. Daca nu vei bifa aceasta casuta, nu iti vom trimite acest newsletter.

