Politica de confidentialitate:
I. Cine suntem:
Institutul de Virusologie “Stefan S. Nicolau” a fost înfiinţat prin Hotărârea

Adunării Generale a Academiei Române din 12 decembrie 1949 si
funcţionează ca unitate de cercetare ştiinţifică a Academiei Române, în baza
Legii nr. 752/2001 privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române, a
Statulului Academiei Române, a H.G. nr. 349/2.04.1990, a Legii nr. 319/2003
privind statutul personalului de cercetare-dezvoltare, în temeiul O.G.
57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi cercetarea tehnologică, cu
modificările şi completările ulterioare.
In desfasurarea activitatilor statutare, Institutul de Virusologie “Ştefan S.
Nicolau” isi asuma si ia masurile necesare pentru respectarea datelor cu caracter
personal ale utilizatorilor site-urilor sale, ca si ale tuturor solicitantilor de teste si/sau
de expertize de laborator.
In aceasta privinta, aratam ca subscrisa se conformeaza dispozitiilor directoare ale
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
Link:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679 .
Orice colectare si/sau prelucrare de date cu caracter personal va fi realizata numai
cu respectarea prevederilor acestui act normative, ca si ale Legii nr. 506/2004
privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul
comunicaţiilor electronice (link aici:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/56973 ).
II. Tipul de date colectate si prelucrate, ca si durata pastrarii acestora, depinde de
motivele pentru care s-a dispus acest demers, astfel cum detaliem in cele ce
urmeaza:
Scopurile pentru care colectam si prelucram date cu caracter personal:
1. in legatura cu utilizarea site-ului afisat la adresa www.virology.ro,
Institutul de Virusologie “Stefan S. Nicolau” nu colecteaza si nu
stocheaza astfel de date, accesul pe site fiind neconditionat, iar
vizitatorii neavand la dispozitie optiunea de a-si crea conturi
personale si de a se loga pe acestea. Scopul acestui site este pur
informativ, de prezentare a statutului, istoricului, specificului si
domeniului de activitate al institutiei. In cazul accesarii site-ului
www.virology.ro, singurele module cookie instalate pe calculatorul
utilizatorului vor fi cookies de sesiune, cu rol exclusiv intru

optimizarea navigarii pe site, astfel cum este detaliat in Politica de
cookies (link aici)
2. in legatura cu activitatea de laborator / expertize, Institutul
colecteaza un numar redus de date cu caracter personal, care sunt
arhivate intr-o maniera ce exclude posibilitatea divulgarii identitatii
subiectilor ale caror probe bioloGice au fost prelucrate. Prelucrarea
probelor biologice se realizeaza numai dupa obtinerea
consimtamantului expres al subiectilor ori al reprezentantilor legali ai
acestora, obtinerea unor informatii minime privind numele, varsta,
rasa ori starea sanatatii fiind necesare si utilizate exclusive pentru a
determina limitele de referinta in functie de care se analizeaza
rezultatele. Ulterior predarii rezultatelor catre subiecti, numele
acestora va fi sters din baza de date, fiind mentinute exclusiv date
statistice referitoare la varsta, sex, rasa si prezervata proba biologica,
in vederea realizarii unei arhiVe a studiului in legatura cu care au fost
lucrate respectivele teste si, eventual (numai cu acordul scris, dat in
prealabil de subiect sau de reprezentantii legali ai acestuia), pentru a
fi utilizate pentru studii ce vor fi organizate ulterior.
3. in legatura cu utilizarea site-ului postat la adresa www.torch.ro, sunt
colectate informatii cu caracter personal exclusiv in scopul
inregistrarii si al lucrului pe site, dar si pentru obtinerea de date
stiintifice, necesare derularii studiului Torch. Aceasta din urma
categorie de date este colectata, se prelucreaza si se sterge in aceleasi
conditii ca si cele indicate la punctual anterior.
III. Posibilitatea transmiterii datelor cu caracter personal unor terte entitati:
Institutul de Virusologie nu transmite datele personale niciunei alte entitati terte, in
scopul utilizarii in activitati de sondare a pietei si/sau de marketing.
Datele cu carcater personal pot fi transferate catre si la solicitarea autoritatilor
publice (cum ar fi, organele de cercetare penala, autoritatile fiscale), cand masura
este justificata de necesitatea apararii interesului general (ce vizeaza securitatea
nationala, ordinea publica, sanatatea publica) si numai in conditiile prevazute de
lege.
IV. Drepturi recunoscute persoanelor fizice in legatura cu datele lor cu caracter
personal:




dreptul fundamental, recunoscut oricarei persoane fizice, la protectia datelor
sale cu caracter personal. Acest drept este legiferat in art.8 alin.(1) din Carta
drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (link aici: https://eurlex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=celex%3A12012P%2FTXT ) si in
art.16 alin.(1) din Tratatul pentru Functionarea Uniunii Europene (link aici:
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:2bf140bf-a3f8-4ab2b506-fd71826e6da6.0001.02/DOC_2&format=PDF );
dreptul de a accesa propriile date cu caracter personal;






dreptul de a obtine modificarea (actualizarea) dau stergerea datelor cu
caracter personal in orice moment;
dreptul de a formula obiectiuni in legatura cu prelucrarea datelor cu caracter
personal;
dreptul de a solicita restrictionarea utilizarii respectivelor date;
dreptul de a depune o plangere la autoritatea competenta pentru protectia
datelor: http://www.dataprotection.ro/?page=contact .

V. Sesizari si informatii suplimentare
Pentru a formula o reclamatie, pentru actualizarea sau stergerea datelor cu caracter
personal, ca si pentru obtinerea de informatii suplimentare in legatura cu modul si
conditiile in care sunt stocate ori prelucrate acestea, va invitam sa va adresati
persoanei desemnate ca responsabil cu protectia datelor la urmatoarele coordinate
de contact:
 e-mail: dpo@virology.ro
 fax: 004 021 324.25.90 sau
 la sediului institutiei noastre din mun. Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 285,
sector 3, cod postal 030304.

