
CINE SUNTEM 

Suntem Ewopharma AG, compania ce stă la baza Ewopharma Group. Adresa noastră este 

Vordergasse 43, 8200 Schaffhausen, Elveția. 

Reprezentăm, de asemenea, Ewopharma Internațional, s.r.o., membru al Ewopharma Group. 

Adresa noastră este Hlavná 13, Bratislava 3, 83101, Slovacia. Ewopharma Internationak, s.r.o. 

acționează că deținător autorizat de marketing în cadrul și in afara Uniunii Europene. Datele 

noastre de contact sunt info@ewopharma.com și +41 52 633 09 99. Ofițerul de Protecție a 

Datelor pentru grupul Ewopharma este Julienne Jameson - j.jameson@ewopharma.com. 

 

DE CE COLECTĂM DATELE TALE PERSONALE? 

Datele tale personale sunt orice date care te identifică. Regulamentul General pentru Protecția 

Datelor ne obligă să îți comunicăm motivul pentru care procesăm datele tale personale. În cazul 

în care există un contract în vigoare între tine și Ewopharma AG și/sau Ewopharma 

Internațional, s.r.o., vom colecta datele tale personale ca rezultat al acelui contract. 

În cazul în care am colaborat anterior, sau în cazul în care considerăm că vom colabora cu tine 

în viitor, vom reține datele tale personale ca parte din lista noastră de clienți, pe baza intereselor 

legitime conform cărora te vei aștepta ca noi să reținem datele în acest mod și conform cărora 

interesele noastre sunt aliniate. 

Dacă primești o plată sau altă formă de valoare din partea Ewopharma AG și/sau Ewopharma 

Internațional, s.r.o., vom păstra datele tale personale în cazul în care vom face obiectul 

cerințelor de raportare conform inițiativelor UE de transparență, aplicabile exclusiv 

profesioniștilor din domeniul sănătății. 

Putem, de asemenea, să colectăm datele tale de la o terță parte. Această terță parte se va fi 

conformat legilor privind protecția datelor. În cazul în care nu consideri că s-a conformat 

legislației în vigoare te rugăm să ne contactezi. 

În cazul în care ai participat la cercetări de piață, concursuri sau sondaje, vom fi obținut acceptul 

tău pentru a reține și procesa datele tale personale. 

În calitate de companie farmaceutică, reținem date personale privind sănătatea ta, atunci când 

raportezi experiența ta personală cu produsul nostru, doarece suntem supuși legislației 

armacovigilenței (siguranța medicamentelor) și suntem obligați să asigurăm siguranța 

produselor noastre în întreaga Uniune Europeană. Toate datelor vor fi păstrate confidențiale și 

securizate. Te putem contacta (persoana care a raportat respectiva experiență) pentru a-ți 

comunica informații de farmacovigilență, cu scopul supravegherii siguranței medicamentelor. 

Dacă ești un profesionist în domeniul sănătății, te rugăm să urmezi legislația locală cu privire la 

raportarea efectelor adverse. Dacă transmiți acest raport direct către noi, toate informațiile 

privind datele tale personale vor fi procesate într-o măsură corespunzătoare, descrisă în 

pagraful de mai sus. 



Dacă aplici pentru un job în cadrul companiei noastre, vom reține datele tale pentru până la 5 

ani, în eventualitatea apariției unui post similar. Facem acest lucru pentru că Ewopharma AG 

și/sau Ewopharma Internațional, s.r.o. depun eforturi pentru a atrage cele mai bune talente. 

 

 

TRANSFERURI ÎN AFARA EWOPHARMA AG ȘI/SAU EWOPHARMA INTERNATIONAL, 

S.R.O. 

Există multiple instanțe în care Ewopharma AG și/sau Ewopharma Internațional, s.r.o. vor fi 

obligate să transfere datele tale personale în afara Ewopharma AG și/sau Ewopharma 

Internațional, s.r.o. 

În cazul în care Ewopharma AG și/sau Ewopharma Internațional, s.r.o. au contract cu un 

membru al Federației Europene a Industriilor Farmaceutice, oricare dintre părți poate fi obligată 

să transfere date personale ce privesc profesioniști în sănătate care au primit asistență din 

partea noastră, pentru a răspunde unor cerințe de raportare. Formularul de acord în acest caz 

va conține mai multe detalii. 

În cazul în care Ewopharma AG și/sau Ewopharma Internațional, s.r.o. fac subiectul unor 

cerințe de raportare sau transfer de valoare către profesioniști în sănătate, Ewopharma AG 

și/sau Ewopharma Internațional, s.r.o. vor reține datele tale pentru a le raporta în conformitate 

cu legile în vigoare. 

În cazul în care datele personale de orice natură sunt transferate în afara Ewopharma AG și/sau 

Ewopharma Internațional, s.r.o., Ewopharma AG și/sau Ewopharma Internațional, s.r.o. vor lua 

toate măsurile necesare pentru a se asigura că acestea sunt protejate în mod corespunzător 

conform legilor de protecție a datelor în vigoare. În cazul în care Ewopharma AG și/sau 

Ewopharma Internațional, s.r.o. transferă datele personale în afara EEA, se vor asigura că 

destinatarii acestor date se află sub incidența unei decizii de acceptabilitate a Comisiei 

Europene. Acest fapt înseamnă că datele tale personale vor fi protejate în țara respectivă în 

același grad în care ar fi fost protejate în cadrul EEA. 

Orice date personale colectate în scopul monitorizării siguranței medicamentelor vor fi distribuite 

în cadrul Ewopharma Group sau către terțe părți precum producători, deținători de autorizații de 

marketing sau autorități în domeniul sănătății, așa cum este prevăzut în legislația UE și cea de 

farmacovigilență locală. 

 

PE CE PERIOADĂ VOM STOCA DATELE 

În cazul în care datele personale sunt obținute de la tine în baza acordului tău, datele tale 

personale vor fi stocate pentru perioada de timp definită în cadrul acordului. 

În cazul în care datele personale sunt obținute și reținute conform necesităților contractuale, 

acestea vor fi stocate doar pentru durata contractului sau conform altei limite de timp definită în 

cadrul contractului. 



În cazul în care datele personale sunt obținute în scopul monitorizării siguranței 

medicamentelor, rapoartele vor fi păstrate pentru o durată de timp definită de UE și legislația 

locală de farmacovigilență. Această durată este, în mod obișnuit, de cel puțin 10 ani de la 

retragerea produsului din ultima țară în care acesta a fost promovat. 

Pentru toate celelalte situații, datele tale personale vor fi stocate doar pentru atât timp cât este 

necesar conform legilor în vigoare, pentru rezolvarea disputelor sau conform unor criterii stricte 

definite în cadrul Programului de Grup pentru Protecția Datelor. Pentru informații specifice te 

rugăm să ne contactezi la info@ewopharma.com sau j.jameson@ewopharma.com. 

 

DREPTURILE TALE 

Ai dreptul să soliciți o copie a tuturor datelor tale personale, să confirmi acuratețea acestora sau 

să ceri corectarea lor. 

Ai dreuptul să soliciți ștergerea datelor tale personale din sistemul nostru. În cazul în care datele 

tale personale sunt stocate în baza acordului tău, îți poți retrage acest acord trimițând un email 

către persoana de contact menționată în formularul tău de acord. 

Ai dreptul să soliciți restricționarea procesării datelor tale sau să te opui procesării lor în anumite 

situații. 

 

Toate solicitările vor fi evaluate individual. 

 

CONSECINȚELE REFUZULUI DE A OFERI DATE PERSONALE 

 

Ewopharma AG și/sau Ewopharma Internațional, s.r.o. nu îți vor solicita date personale care nu 

sunt absolut necesare conform acestora. De aceea, în cazul în care refuzi acordarea acestor 

date, putem fi în imposibilitatea de a interacționa cu tine. Această situație va fi evaluată 

individual. 

 

 

VIZITATORII SITE-ULUI NOSTRU 

Atunci când cineva accesează revalid.com vom utiliza un serviciu terț, Google Analytics, pentru 

a colecta informații statistice standard și detalii despre comportamentul vizitatorilor. Pe lângă 

locația aproximativă (adresa IP), informațiile colectate de Google Analytics sunt cu precădere 

date anonime de trafic, precum informații despre browser, dispozitivul utilizat și limba definită de 

utilizator. Nu colectăm informații suplimentare, precum vârsta, sexul, interese sau datele tale 

bancare. Informațiile colectate sunt utilizate pentru a oferi o perspectivă asupra modului în care 

oamenii accesează și folosesc site-ul nostru, astfel încât să putem optimiza serviciile noastre și 

experiența utilizatorilor. Datele nu sunt folosite pentru alte scopuri, precum profilarea celor care 

ne accesează website-ul. 

 

În cazul în care ne contactezi prin intermediul website-ului, vom folosi aceste informații exclusiv 

cu scopul de a răspunde întrebărilor/ cererilor sau sugestiilor trimise de ține. După soluționarea 

cererii tale, datele tale personale vor fi distruse. 

 

 



SECURITATE 

Facem demersuri rezonabile pentru a proteja datele tale personale, utilizând metode de 

securitate fizice și/sau electronice corespunzătoare gradului de confidențialitate a datelor tale. 

 

Deși am luat măsuri de securitate, nu putem garanta securitatea oricăror informații transmise de 

tine prin intermediul email-ului sau via Internet. Transmiterea de datele personale prin 

intermediul acestui tip de rețea se realizează în baza riscului tău personal, întrucât nicio 

transmisiune de Internet nu este vreodată 100% sigură sau lipsită de erori. Îți recomandăm să 

acorzi atenție sporită atunci când decizi ce informații ne comunici prin email sau mesaje din 

website-ul nostru. 

 

WEBSITE-URI APARȚINÂND UNOR TERȚE PĂRȚI 

Poți alege să accesezi anumite website-uri și servicii terțe prin intermediul website-ului nostru. 

Ewopharma și/sau Ewopharma Internațional, s.r.o. nu sunt responsabile pentru politicile de 

confidențialitate sau practicile în vigoare pe alte website-uri. Îți recomandăm să analizezi cu 

atenție website-urile acestora pentru informații suplimentare privind politica lor de 

confidențialitate. 

 

Deținem o pagină de Facebook/ Linkedin dedicată anumitor produse din gama noastră. Atunci 

când alegi să partajezi informații cu Facebook, informațiile partajate sunt guvernate de politicile 

lor de confidențialitate. Site-ul de social media poate partaja informații cu noi și poate publica pe 

pagina proprie informații despre vizita ta pe website-ul nostru. Îți poți modifica setările de 

confidențialitate în Facebook.  

 

 

UTILIZAREA COOKIES DE CĂTRE EWOPHARMA AG ȘI/SAU EWOPHARMA 

INTERNAȚIONAL, s.r.o. 

Cookies sunt mici fișiere de text plasate pe dispozitivul tău de către website-urile pe care le 

vizitezi. Acestea sunt folosite cel mai frecvent pentru a asigura funcționarea sau funcționarea 

mai eficientă a acestor website-uri, precum și pentru a oferi informații deținătorilor acestor 

website-uri. 

Cum îmi schimb setările de cookies? 

Cele mai multe browsere web permit un anumit control asupra celor mai multe cookies prin 

intermediul meniului de setări integrat. Pentru a afla mai multe despre cookies, inclusiv cum să 

vezi ce cookies au fost plasate și cum să le administrezi și ștergi, te invităm să accesezi 

www.aboutcookies.org sau www.allaboutcookies.org. 

Pentru a alege să nu mai fi monitorizat de către Google Analytics te invităm să accesezi 

tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

 

DREPTUL DE RECLAMAȚIE 

 

În cazul în care consideri că drepturile tale nu au fost tratate adecvat sau just, ai dreptul să 

depui o reclamație la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor. 

http://www.allaboutcookies.org/
http://www.allaboutcookies.org/
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout
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