POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU
CARACTER PERSONAL

ASOCIAȚIA SOCIETATEA STUDENȚILOR
MEDICINIȘTI GALAȚI (SSMG)

SSMG este o organizație studențească independentă, non-guvernamentală și
apolitică, ce reprezintă interesele a peste 2800 de studenți mediciniști și farmaciști
gălățeni. Este oficial recunoscută ca atare de către autoritățile guvernamentale locale,
regionale și centrale, precum și de alte organizații și instituții naționale și internaționale.
SSMG este membră cu drepturi depline a două federații, respectiv Uniunea
Națională a Studenților din România (UNSR) și Federația Asociațiilor Studenților în
Medicină din România (FASMR), ambele fiind puternici parteneri de dialog dintre
studenți și Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.
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POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
1. Toate datele personale colectate, stocate şi prelucrate se supun principiilor de
prelucrare stipulate în Legea 677/ 2002, art. 4. 2.
2. Această responsabilitate se extinde asupra datelor cu caracter personal
prelucrate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, dar şi asupra celor care fac obiectul
unui sistem de evidenţă manual sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea
sistem.
3. Ca parte a instruirii şi pregătirii profesionale, personalul desemnat va fi
informat asupra circumstanţelor în care le este permisă accesarea, prelucrarea şi
dezvăluirea datelor cu caracter personal, conform sarcinilor şi atribuţiilor ce le revin prin
fişa postului.
4. Personalul desemnat va prelucra date cu caracter personal doar în
scopul/scopurile declarate de operator, care trebuie să fie determinate, explicite şi
legitime.
5. Accesul persoanei vizate la datele personale care o privesc şi sunt prelucrate de
Asociația Societatea Studenților Mediciniști Galați (SSMG) este un drept fundamental
stabilit prin Legea 677/ 2002.
6. Datele colectate vor fi exacte și, dacă este cazul, actualizate; în acest scop se
vor lua măsurile necesare pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al
scopului pentru care sunt colectate și pentru care vor fi ulterior prelucrate, să fie șterse
sau rectificate.
7. Datele vor fi stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor
vizate strict pe durata necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și în care
vor fi ulterior prelucrate; stocarea datelor pe o durata mai mare decât cea menționată, în
scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică sau pentru un viitor newsletter se va
face cu înștiințarea persoanelor vizate și doar cu acordul acestora.
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