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*Cererea de Participare se va completa de catre Reprezentantul Legal al Utilizatorului Final

Nume Sistem pentru care se solicita accesul Sistemul National de Verificare a Medicamentelor 

Tip solicitare 

☐ Cont nou 

☐ Revizuire cont existent ID cont (GLN 
sediu central): 

…………………………………………………… 
Se va adauga in cazul unei modificari de cont 
solicitate 

☐ Retragere cont ID cont (GLN 
sediu central): …………………………………………………… 

Se va adauga in cazul unei retrageri de cont 
Informatii despre Utilizatorul Final: 
Informatiile solicitate in campurile de mai jos trebuie sa fie completate in mod obligatoriu de catre 
Reprezentantul d-voastra Legal; unde nu se poate completa (nu este aplicabil), se va marca: N/A 
Nume, Prenume 
Reprezentant Legal: 
Denumire functie: 

Denumirea Companiei: 

Cod Unic de Identificare: 
Tip de utilizator final: 
- farmacie,
- spital,
- distribuitor,
- Autoritatea Nationala
Adresa Sediu central: 
-strada, număr,
- oras,
- cod postal,
- tara
Sediu central GLN: 
Motiv creare/
modificare/retragere cont: 
Adresa email sediu central 
sau a reprezentantului 
legal: 
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**se va aloca automat de catre platforma SIMI 
***semnatura electronica extinsa 

Comentarii: 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 
Se va mentiona daca exista alte documente (ex. Certificat de Inregistrare Firma). 
Informatii despre Administratorul de Cont al Utilizatorului Final 
Informatiile solicitate in campurile de mai jos rebuie sa fie completate in mod obligatoriu de catre 
Reprezentantul d-voastra Legal; unde nu se poate completa (nu este aplicabil), se va marca cu N/A 
Nume, Prenume 
Denumire Companie 
Adresa Sediu Companie: 

- strada, număr:
- cod postal
- oras
- tara

Telefon de contact: 
Adresa de e-mail pentru 
corespondenta 

Nume Reprezentant Legal 
Utilizator Final 

Data ***Semnatura 

(format: zz-lll-aaaa) 
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Asociația „Organizația de Serializare a Medicamentelor” din România (OSMR), asociație cu statut 
special, cu sediul social în Calea Floreasca nr. 169, etaj 2, Sector 1, Bucuresti, înregistrată la Registrul 
de evidență al asociațiilor și fundațiilor al grefei Judecătoriei sector 3 București, sub numărul 
78/13.07.2017, Partea A, Secțiunea I, cod fiscal 38020234, prelucrează datele furnizate de 
dumneavoastră, în conformitate cu normele și principiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016 privind 
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date (GDPR) și al legislației române aplicabile. 

Scopul prelucrării 
Datele cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate cu responsabilitate de către OSMR, în 
conformitate cu principiul "legalității, echității și transparenței", astfel cum sunt definite de 
Regulamentul GDPR susmenționat, în scopul executării relației contractuale, îndeplinirii obligațiilor 
legale, verificării și validării legitimității Cererii de participare și obținere a accesului la Sistemul 
Național de Verificare a Medicamentelor (SNVM), acordarea accesului la aplicația Sistemul de 
Înregistrare și Management de Incidente (SIMI), efectuării comunicărilor, precum și în scopul 
intereselor legitime ale OSMR. 
OSMR prelucrează numai categoriile de date cu caracter personal adecvate, relevante și limitate la 
ceea ce este necesar în raport cu scopurile menționate mai sus. 

Temeiul legal al prelucrării 
Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal, raportat la fiecare scop în parte, este 
reprezentat de prevederile art. 6 alin. (1) lit. b), art. 6 alin. (1) lit. c) și art. 6 alin. (1) lit. f) din 
Regulamentul GDPR.  
Interesul legitim al operatorului este dat de realizarea activităților necesare în vederea îndeplinirii 
responsabilităților de creare și gestionare a repertoriului național SNVM, pentru care OSMR a fost 
legal înființată. 

Destinatarii datelor cu caracter personal 
În funcție de scopurile menționate mai sus, destinatarii datelor cu caracter personal necesare raportat 
la scopul concret al prelucrării pot fi, după caz: angajații OSMR cu atribuții specifice scopului 
prelucrării, persoanele împuternicite de OSMR, care, sub directa autoritate a operatorului sunt 
implicate în furnizarea unor bunuri și servicii (furnizori de servicii IT, consultanță, audit, etc), Agenția 
Națională a Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (ANMDM) și Organizația Europeană pentru 
Verificarea Medicamentelor (EMVO) . 

OSMR nu transferă date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European. 

Perioada de stocare a datelor 
OSMR păstrează datele cu caracter personal conform principiilor legalității, proporționalității și 
necesității și, în orice caz, numai pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii 
scopurilor pentru care sunt colectate/ prelucrate, iar ulterior, respectiv fie după încetarea relației 
contractuale, fie la expirarea obligațiilor legale ce ne revin în temeiul legislației aplicabile, datele vor 
fi șterse. 
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Drepturile persoanei vizate 
În condițiile prevăzute de Regulamentul GDPR, orice persoană vizată își poate exercita următoarele 
drepturi: dreptul de acces la date, dreptul de rectificare sau de ștergere, dreptul de restricționare a 
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei 
decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profile precum și dreptul de a se 
adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

Pentru orice astfel de solicitări, precum și pentru informații suplimentare, puteți contacta responsabilul 
cu protecția datelor la adresa dataprotection@osmr.ro, sau ne puteți transmite o cerere scrisă la OSMR 
din București, strada Calea Floreasca 169, etaj.2, sector 1, CP 014459. 

Subsemnatul/a…………………............................................................., în calitate de reprezentant 
legal al ................................................................................................................................................., 
am luat cunoștință de informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal în condițiile descrise 
mai sus.  

Data: ....................... Semnătura : ....................................... 

mailto:dataprotection@osmr.ro
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