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Pentru persoanele aflate în SEE (Spațiul Economic European): Regulamentul General privind Protecția 
Datelor UE („RGPD”) a intrat în vigoare la data de 25 mai 2018. RGPD modifică și actualizează drepturile pe 
care le aveți în legătură cu datele dvs. cu caracter personal și reglementează aspecte privind ceea ce se 
permite și se solicită companiilor care vă procesează datele. Regulamentul stipulează de asemenea să vă 
oferim următoarele informații în plus față de ce ați primit deja: Această notificare suplimentară înlocuiește 
orice informații pe care le-ați primit deja din partea noastră.  
 
DREPTURI SUPLIMENTARE  
RGPD introduce drepturi noi și extinse în legătură cu datele dvs. cu caracter personal, în plus față de cele 
deja evidențiate pentru dvs. Acestea sunt:  
• Dreptul de a rectifica sau șterge orice date personale eronate sau incomplete deținute de 

Abbott despre dvs.;  
• Dreptul de a accesa datele cu caracter personal deținute de Abbott despre dvs.;  
• Dreptul, în unele cazuri, de a obiecta față de procesarea datelor dvs. cu caracter personal pe 

motive legitime;  
• Dreptul de a nu fi subiectul luării unei decizii automate intenționate de a evalua anumite 

aspecte legate de dvs., precum date analitice bazate pe administrare. Vă rugăm să consultați 
secțiunea cookie-uri din declarația de confidențialitate pentru mai multe informații despre 
modul în care să vă exercitați acest drept în cazul în care sunt utilizate cookie-uri.  

• În cazul în care ne-ați oferit datele dvs. cu caracter personal, cu acordul dvs. sau în cadrul 
unui contract, dreptul la portabilitatea acelor date cu caracter personal către altă persoană 
sau, dacă este posibil din punct de vedere tehnic pentru noi să le transmitem către altă 
companie.  

• Dreptul de a depune o plângere către autoritatea dvs. națională de supraveghere a protecției 
datelor sau de a primi compensație pentru orice prejudiciu pe care îl suferiți; și  

• Dreptul de a vă retrage acordul privind procesarea de către Abbott a datelor dvs. cu caracter 
personal fără angajarea unui prejudiciu, acolo unde ați dat acordul ca Abbott să proceseze 
datele dvs. cu caracter personal.  

 
ALTE INFORMAȚII PE CARE TREBUIE SĂ LE CUNOAȘTEȚI  
• Transferuri internaționale - Transferăm datele dvs. cu caracter personal în afara Spațiului 

Economic European („SEE”) către țări terțe care nu oferă același nivel de protecție ca cel 
solicitat de SEE. Pentru a vă proteja datele cu caracter personal vom face aceste transferuri 
doar pe baza (i) unei decizii a Comisiei Europene care permite acest lucru sau (ii) sub rezerva 
Clauzelor contractuale standard ale UE. Vă atragem atenția asupra faptului, Abbott a încheiat 
acorduri de transfer de date pe baza clauzelor contractuale standard ale UE pentru a 
transfera datele dvs. cu caracter personal din SEE către țări terțe, inclusiv Statele Unite ale 
Americii. Pentru a accesa sau primi o copie a Clauzelor contractuale standard ale UE pe care 
le utilizăm pentru a vă exporta datele cu caracter personal din SEE, vă rugăm să contactați 
Responsabilul nostru UE pentru Protecția Datelor (RPD) (detalii mai jos).  

 
• Stocare - Datele dvs. cu caracter personal vor fi stocate atât timp cât este necesar pentru a 

vă oferi (i) serviciul sau produsul Abbott pe care l-ați solicitat; și/sau (ii) accesul la site-ul web 
sau serviciile noastre.  Cu titlu subsidiar, datele dvs. cu caracter personal vor fi, de 
asemenea, stocate atât timp cât este necesar pentru a răspunde la întrebările și preocupările 
dvs. sau în conformitate cu orice cerințe legale, inclusiv cele referitoare la siguranța 
produsului sau a dispozitivelor medicale. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați 
serviciul dvs. local de asistență pentru clienți sau biroul UE-RPD utilizând datele de contact 
de mai jos.  

 
• De ce avem nevoie de datele dvs. - Furnizarea de date cu caracter personal către Abbott 

este necesară pentru a respecta condițiile unui contract încheiat cu Abbott, pentru a vă oferi 
produsul sau serviciul pe care l-ați solicitat, pentru a respecta legislația locală, precum cea 
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legată de siguranța unui produs sau dispozitiv medical. Nefurnizarea acestor date cu caracter 
personal va însemna că Abbott nu vă poate oferi produsul sau serviciul pe care l-ați solicitat.  

 
• Asistență pentru clienți, întrebări și probleme: vă rugăm să urmați canalele normale 

recomandate ale Abbott.  
 
• Responsabilul pentru protecția datelor: dacă aveți orice întrebări legate de procesarea 

datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să contactați Responsabilul nostru EU pentru 
protecția datelor la adresa http://www.eu-dpo.abbott.com/.   

 


