Politica de confidentialitate

Colectarea și folosirea informațiilor
Baza Națională de date de Cercetare (denumită în continuare BNC) colectează date cu
caracter personal cu respectarea dispozițiilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecția
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date și a altor norme din domeniu.
Conform Legii 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul
de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor cu
caracter personal, fără nicio justificare, precum și să solicitați ștergerea datelor. Pentru
exercitarea acestor drepturi, puteți adresa o cerere la adresa de e-mail office@bnc.cercetarem
edicala.ro
.Când vizitați
portalul BNC, serverul înregistrează în mod automat numele furnizorului dumneavoastră de
servicii Internet, adresa de la care ne-ați vizitat, precum și data și durata vizitei.
Informațiile suplimentare vor fi inregistrate numai în cazul în care vor fi divulgate de
dumneavoastră, în cazul înregistrării pentru a beneficia de serviciile BNC.

Înregistrare
Baza Națională de date de Cercetare se adresează tuturor persoanelor interesate de
domeniul cercetării medicale.
Informațiile prezentate sunt accesibile atât publicului larg cât și cercetătorilor din spațiul
universitar.
Accesul la conținutul online este condiționat de procesul de înregistrare cu nume de utilizator
şi parolă.
Pentru a beneficia de serviciile BNC, un utilizator trebuie să completeze un formular de
înregistrare. Utilizatorului i se va cere să ofere date de contact (de exemplu nume sau adresa
de email). În plus, formularul de înregistrare va conține informații detaliate despre abonat,
folosite pentru a identifica și completa contul acelui abonat.

Ce informaţii colectăm
BNC colectează informaţii de la utilizatorii săi prin trei modalităţi – direct de la utilizator, din
rapoartele traficului înregistrat de serverele care găzduiesc site-urile noastre şi prin intermediul
cookie-urilor.
Informaţia furnizată direct de către utilizator: atunci când va înregistraţi pe BNC, vă putem
cere date de identificare, date de contact şi alte informaţii personale detaliate. Datele pot fi
corectate de către utilizator atunci când este cazul.
Informaţia din raportul de trafic al serverului: atunci când vizitaţi un site web, dezvăluiţi
anumite informaţii despre dumneavoastră, ca de exemplu adresa IP, ora vizitei, locul de unde
aţi accesat BNC. BNC are acces la şi înregistrează aceste informaţii pentru o perioadă de timp
determinată.
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Cookie-uri: în vederea oferirii unui serviciu personalizat utilizatorilor noştri, BNC poate folosi
cookie-uri pentru a facilita accesul la contul dumeavoastră şi la avantajele aduse de acesta.
Majoritatea browserelor sunt setate să accepte cookie-uri. Dacă însă nu preferaţi acest lucru,
puteţi reseta browserul dumneavoastră, fie să vă anunţe ori de câte ori primiţi câte un cookie,
fie să refuze chiar acceptarea cookieurilor. Cookie-urile permit BNC să salveze parolele
dumneavoastră de acces şi preferinţele dumneavoastră astfel încât să nu fiţi nevoiţi să le
introduceţi din nou data cu ocazia vizitei următoare.

Securitate
BNC adoptă măsuri de securitate pentru a proteja informațiile personale ale utilizatorilor
noștri.
În momentul completării datelor personale, informațiile vor fi protejate atât offline cât și online.
Toate informațiile cu caracter personal vor fi prelucrate prin intermediul unor pagini securizate,
marcate cu un simbol caracteristic. Serverele pe care sunt stocate informațiile personale de
identificare sunt localizate într-un spațiu securizat.
Nicio transmisie de date prin intemediul internetului nu poate fi garantată a fi complet sigură.
Ca atare, în ciuda eforturilor echipei BNC de a vă proteja informaţia personală, BNC nu poate
asigura sau garanta securitatea informaţiilor transmise de dumneavoastră către noi, către şi de
la serviciile noastre online. Vă avertizam aşadar că orice informaţie trimisă către noi se va face
pe propriul dumneavoastră risc.

Cine are acces la informațiile cu caracter personal
BNC nu va dezvălui niciun fel de informaţie identificabilă personal despre utilizatorii săi către
terţe părţi fără a cere mai întâi consimţământul expres al utilizatorilor în această privinţă.
BNC poate dezvălui informatii identificabile personal atunci când legea prevede expres acest
lucru, când este cerut de o autoritate competentă sau când acest lucru este necesar pentru
protejarea drepturilor şi intereselor BNC.
În cazul în care BNC oferă servicii în parteneriat cu un alt site, de cele mai multe ori poate fi
necesară partajarea informaţiilor dumneavoastre personale cu site-ul sau serviciul copartener.
Dacă nu doriţi ca aceste date ale dumneavoastră să fie partajate, puteţi proceda în consecinţă
prin a nu permite transferul datelor prin neutilizarea acelui serviciu particular. Dacă alegeţi însă
să acceptaţi partajarea datelor, trebuie sa înţelegeţi că funizorii serviciului în parteneriat pot
avea practici separate de confidenţialitate şi de colectare a datelor. BNC nu are control şi nu
poate garanta asupra tuturor aspectelor juridice pe care le implică folosirea acestor practici
independente de confidenţialitate.

Linkuri către alte site-uri
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BNC conține link-uri spre alte site-uri. BNC nu este responsabil de politica de confidențialitate
adoptată de alte site-uri. Încurajăm utilizatorii să fie atenți când părăsesc site-ul nostru şi să
citească actele cu privire la aceste informații pentru fiecare site care colectează informații
personale. Aceast act se aplică doar în cazul informațiilor colectate de pe acest site.
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