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Ce este General Data Protection Regulation - GDPR?

Regulament european 
privind procesarea

datelor personale de 
către operatorii de date

Intră în vigoare în toate 
statele membre UE

și pentru toți cetățenii
europeni

GDPR se va aplica în toate 
statele membre începând 

de la
25 Mai 2018

IntrodctionIntroducere



Date personale IntrodctionPrelucrare date 

Orice informație referitoare la identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice

Vârsta, data și locul nașterii

Nume și prenume

Date de contact (email, telefon, etc.)

CNP/Cod de identificare fiscală

Seria și numărul actului de identitate



Date personale IntrodctionPrelucrare date 

Orice informație referitoare la identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice

Ocupația

Adresa de domiciliu/reședință

Imagine (poza din actul de identitate)

Date personale sensibile-date medicale

Informații bancare-IBAN



În ce scop le prelucrăm?

1

Ofertă asigurare

2 3 4

5 6

Emitere contract Activare asigurare Accesare servicii medicale

Procesare 
dosar daună

Obligații legale

7 8

9

Marketing Evaluări de risc 
și operationale

Prelucrări statistice

Scop prelucrare



Ce drepturi ai privind datele tale personale?

Informare și acces 

Portabilitate

Opoziție

Drepturi

Securitate

Rectificarea datelor

Ștergerea datelor



Informare și acces Portabilitate

• Ai dreptul de a primi datele personale într-un 
format structurat și dreptul ca aceste date să
fie transmise direct altui operator, dacă acest
lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.

• Ai dreptul de a obține o confirmare din partea
noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter
personal care te privesc și, în caz afirmativ,
acces la datele respective și la informații
privind modalitatea în care sunt prelucrate
datele.

Drepturi



Opoziție

Drepturi

• Ai dreptul de a ți se comunica orice încălcări
a securității datelor.

• Ai dreptul de a te opune prelucrării datelor
personale cu excepția în care prelucrarea este
necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care
servește unui interes public sau când are în
vedere o obligație legală a operatorului.

Securitate



• Ai dreptul de a solicita rectificarea datelor
și/sau suspendarea prelucrării datelor.

Drepturi

Rectificarea datelor Ștergerea datelor

• Ai dreptul de a solicita ștergerea datelor, în
cazul în care acestea nu mai sunt necesare
pentru îndeplinirea scopurilor prelucrării sau
dacă datele au fost prelucrate ilegal.



Cine mai are acces la datele tale? Acces

Terții implicați în desfășurarea
poliței de asigurare au obligația
de a menține confidențialitatea
și securitatea datelor, fiindu-le
pe deplin aplicabile prevederile
GDPR.

Signal Iduna a încheiat acorduri
cu aceste entități privind
procesarea datelor personale
pentru respectarea prevederilor
GDPR.

Securitatea
datelor

Agenți/Brokeri
de asigurare

Clinici medicale

Alți 
intermediari



Crearea înregistrărilor de 
către utilizatorii autorizați

Comunicarea către terți într-un 
mod securizat în legatură cu 
executarea contractului

Stocarea datelor intr-un 
mediu privat si securizat

Arhivarea datelor după încetarea
contractului conform legislației
în vigoare

Prelucrarea datelor intr-un 
mediu controlat prin soluții de 
prevenire a scurgerii datelorCum protejăm 

datele tale?

Securitatea prelucrării datelor

Ștergerea datelor in 
conformitate cu prevederile
legale



Politica de protecție a datelor

Informațiile complete privind modul în care sunt prelucrate datele
tale sunt disponibile accesând link-ul:
https://www.signal-iduna.ro/politica-de-protectie-a-datelor.html

Acord

https://www.signal-iduna.ro/politica-de-protectie-a-datelor.html


Acord 

• Începând cu data de 16 Mai 2018, accesarea asigurării de 
sănătate se va realiza doar după validarea acceptului de 
prelucrare a datelor medicale.

Acord

Ești la un pas de accesarea asigurării, 

trimite acordul de prelucrare date personale!



Pagina web

▪ Accesezi https://www.signal-iduna.ro/acord-prelucrare-date/

▪ Te autentifici cu Nume, Prenume, CNP și introduci un cod Captcha

▪ Îți dai acordul pe formular

▪ Trimiți răpunsul 

Signal Care Assistant 

▪ Descarci aplicația din store

▪ Îți înregistrezi cont nou

▪ Îți dai acordul pe formular

▪ Trimiți răspunsul

Telefon
▪ Suni la 021.9007

▪ Urmărești instrucțiunile

▪ Înregistrezi acordul

Cum îți poți exprima acordul privind prelucrarea datelor tale? Acord

https://www.signal-iduna.ro/acord-prelucrare-date/
https://play.google.com/store/apps/details?id=ro.signaliduna.signalcareassistant
https://itunes.apple.com/us/app/signal-care-assistant/id947293659?mt=8


Contact

Responsabil protecția datelor
dataprotection@signal-iduna.ro

031.730.71.00
www.signal-iduna.ro

INFO

CONTACT


