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Clinica Dr. Florin Daniel Juravle
DECLARATIA DE CONFIDENTIALITATE
Termeni şi condiţii de utilizare
Acest website va aduce cele mai noi informatii despre realizarile noastre si va ofera o privire
directa la cateva dintre produse si servicii.
Site-ul www.drflorinjuravle.ro este proprietatea PFA Medic Specialist Chirurgie Plastica
Juravle Florin, denumit in continuare Titular. Titularul respecta drepturile la confidentialitate ale
vizitatorilor sai online si doreste sa va asigure un mediu virtual protejat.
Acest document stabileşte termenii şi condiţiile în care puteţi utiliza site-ul
www.drflorinjuravle.ro. Utilizarea site-ului, logarea şi accesul la serviciile oferite presupune
implicit acceptarea acestor termeni şi condiţii, cu toate consecinţele ce decurg din acceptarea
acestora.
Titularul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezentele termene şi condiţii de utilizare.
Daca aveti intrebari, obiectii sau cometarii cu privire la declaratia sau politicile de
confidentialitate, va rugam sa ne contactati utilizand Formularul de contact. Pentru obiectii puteti
suna la +40-21-210.23.33 / 0731.554.554 sau ne puteti contacta la adresa Calea Dorobantilor, nr.51,
et.1, ap.3, interfon 03, Sector 1, Bucuresti, Romania.
Acces
Scopul permis pentru utilizarea acestui site este obţinerea de informaţii despre serviciile
medicale oferite de către Centrul Medical Dr.Juravle, precum şi accesul la articole şi informaţii
medicale.Orice utilizare în alte scopuri decât acestea nu este permisă. Titularul nu îşi asumă
responsabilitatea pentru securitatea acestui site sau a liniei dvs. de comunicare cu acesta.
Articole şi informaţii
Articolele şi informaţiile medicale publicate pe site-ul www.drflorinjuravle.ro sunt realizate
şi verificate de către Centrul Medical Dr.Juravle. Scopul acestora este de a oferi informaţii
ştiinţifice şi de specialitate medicală, realizate într-un limbaj accesibil oricărui pacient şi care să fie
folosite ca instrumente în înţelegerea diverselor probleme ce tin de chirurgia plastica si estetica.
Subliniem faptul că informaţiile cu caracter medical furnizate prin intermediul acestui site
nu se pot substitui consultului medical direct sau recomandărilor şi tratamentului date de medicul
dvs. şi nici nu pot substitui un diagnostic pus în baza investigaţiilor şi a analizelor dvs. medicale. În
cazul în care sunteţi îngrijorat de starea dvs. de sănătate, vă sfătuim ca, pe lângă informaţiile
obţinute prin intermediul site-ului www.drflorinjurvale.ro să consultaţi fie medicul dvs., fie unul
dintre medicii noştri specialişti pentru a obţine un sfat competent.
Drepturi de autor
Titularul oferă acces liber la site-ul sau / şi autorizează utilizatorii să vizualizeze şi să preia
informaţii postate pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.
Dreptul de copyright pentru informaţiile existente pe acest site este deţinut de PFA Medic

Specialist Chirurgie Plastica Juravle Florin (denumit in continuare Titular) . Nici un material de pe
acest site nu poate fi reprodus parţial, integral sau modificat fără permisiunea explicită a
Titularului . Conţinutul acestui site, grafica, fotografiile, software-ul, logo-urile şi orice alte
materiale prezente pe site sunt protejate de legea dreptului de autor şi sunt proprietatea PFA Medic
Specialist Chirurgie Plastica Juravle Florin sau a partenerilor săi.
Reproducerea, copierea, multiplicarea, vinderea sau revinderea unei părţi a materialelor,
accesul sau folosirea informaţiilor şi a materialelor într-un mod ce nu respectă dispoziţiile legislaţiei
româneşti sau internaţionale privind dreptul de autor şi proprietate intelectuală, implică răspunderea
civilă sau penală pentru astfel de acţiuni.
Titularul îşi rezervă dreptul de a împiedica prin orice mijloace contactarea şi utilizarea
acestui site şi de a solicita sancţionarea potrivit legii a persoanelor implicate, dacă există dovada că
scopul este distrugerea sau alterarea site-ului, a conţinutului sau a securităţii acestuia sau încercarea
de a ataca sau discredita Centrul Medical Dr.Juravle şi serviciile sale.
Reguli de utilizare
Nu sunt permise:
- Copierea, multiplicarea şi distribuirea informaţiilor şi a materialelor existente pe acest site
- Încercarea de a interveni, prin orice mijloace, în conţinutul acestui site, ştergerea sau modificarea
informaţiilor sau a materialelor publicate
- Folosirea oricaror adrese de email publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe
liste de mailing sau pentru trimiterea de emailuri comerciale sau pentru orice alt scop în afară de
trimiterea de emailuri justificate, fără acordul scris al posesorilor acestor adrese.
Nerespectarea oricăreia dintre aceste reguli atrage după sine răspunderea civilă sau penală,
după caz. Titularul oferă acces liber la site-ul sau / şi autorizează utilizatorii să vizualizeze şi să
preia informaţii postate pe site doar în scopuri personale, noncomerciale.
Prelucrarea datelor personale. Politica de confidentialitate.
Informaţiile pe care le furnizaţi prin intermediul site-ului ne permit să personalizăm şi să
îmbunătăţim în permanenţă modul în care interactionaţi cu Centrul Medical Dr. Juravle.
În momentul vizitării site-ului www.drflorinjuravle.ro, serverul web înregistrează în mod
automat numele furnizorului dumneavoastră de servicii Internet (ISP), adresa de la care ne-aţi
vizitat, adresele din site pe care le accesaţi, precum şi data şi durata vizitei. Informaţii personale
suplimentare vor fi înregistrate numai în cazul în care vor fi divulgate de dumneavoastră, de
exemplu în cazul unei înregistrări, a unui sondaj, sau în execuţia de conţinut. Prin completarea
datelor personale pe formularul de pe site, sunteţi de acord ca aceste date să fie stocate şi prelucrate
de Centrul Medical Dr.Juravle, precum şi de a primi în viitor informaţii despre noi oferte de servicii,
promoţii sau de marketing direct. Centrul Medical Dr. Juravle poate utiliza si comunica informatiile
personale ale utilizatorilor sai unor entitati care vor utiliza aceste informatii in scopul exclusiv de a
asigura suport pentru operatiunile interne ale siteului (de ex. executarea unor produse online,
inregistrare online si servicii de e-mail sau suport tehnic). Putem face publice informatiile personale
la solicitarea legii, inclusiv dar fara a se limita la obligatia impusa de lege sau alte oficialitati
guvernamentale cu privire la investigarea unor fraude, incalcari ale proprietatii intelectuale, sau alte
activitati care sunt ilegale sau care va pot expune raspunderii legale.
Pentru a participa la promotiile noastre, vi se va solicita sa furnizati o adresa de email sau un
alias (screen name), astfel incat sa va putem contacta daca veti castiga un premiu. Pentru alte
promotii ale Centrul Medical Dr.Juravle va putem solicita numele si adresa postala pentru a va
trimite produsele sau informatiile prin posta.
Acordandu-va permisiunea de a ne trimite mesaje e-mail, nu incercam sa colectam
informatii personale despre dumneavoastra. Vom folosi numai informatiile personale (nume, adresa

postala, adresa de email) continuta in e-mailul dumneavoastra pentru a va raspunde unei solicitari
specifice sau comentariilor dumneavoastra din email.
Site-ul nostru permite trimiterea de CV-uri online. Informatiile personale colectate prin
intermediul acestor CV-uri nu fac obiectul acestei Politici de Confidentialitate. Cu toate acestea, va
asiguram ca aceste informatii vor fi folosite exclusiv in scopul acceptarii si evaluarii informatiilor
trimise de candidati pentru locurile de munca afisate.
Centrul Medical Dr.Juravle va stoca datele dumneavoastră personale numai atâta timp cât
este necesar pentru a le folosi în scopul în care le-aţi furnizat. Centrul Medical Dr.Juravle ia toate
măsurile tehnice şi organizatorice de securitate pentru a se asigura că datele dumneavoastră
personale sunt păstrate în siguranţă şi pentru a le proteja împotriva distrugerii ilegale, pierderii sau
modificării accidentale, dezvăluirii sau accesului neautorizat. Aceste măsuri oferă un nivel de
securitate corespunzător riscului reprezentat de prelucrarea şi natura datelor personale ce trebuie
protejate.
Centrul Medical Dr.Juravle prelucrează datele dvs. cu caracter personal în conformitate cu
prevederile Legii 677/2001 privind protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date. Conform Legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi
completată, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, de opoziţie şi de a nu fi
supus unei decizii individuale. Totodată aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care
vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora.
Daca nu ati implinit inca 14 ani, veti avea nevoie de acordul parintilor sau al tutorelui inainte
de a ne furniza orice informatii personale in scopul inregistrarii sau al altor activitati online. Daca
sunteti nesiguri de informatiile pe care le vedeti pe acest site, rugati parintii sau tutorele sa va ajute.
Titularul îşi rezervă dreptul de a modifica oricând prezenta politică de confidenţialitate.
Confidenţialitatea datelor personale
Centrul Medical Dr.Juravle garantează că datele cu caracter personal nu vor fi închiriate,
înstrăinate sau vândute unor terţi fără acordul dumneavoastră în prealabil. Prelucrarea datelor cu
caracter personal se face in conformitate cu dispoziţiile Legii 677/2001.
Securitatea datelor personale
Centrul Medical Dr.Juravle foloseşte pentru stocarea datelor cu caracter personal serverele
proprii sau ale partenerilor noştri. Pentru a preveni pierderea acidentală a datelor, arhive zilnice
(backup-uri) sunt create şi păstrate securizat. Toate echipamentele tehnice folosite de furnizor
pentru furnizarea serviciului sunt securizate şi actualizate pentru a preîntâmpina intruziunile
neautorizate.
Legături externe
Prin intermediul site-ului www.drflorinjuravle.ro puteţi întâlni şi accesa link-uri către alte
site-uri terţe.
Centrul Medical Dr.Juravle nu-şi asumă răspunderea privind confidenţialitatea acestor siteuri, drept pentru care vă sfătuim să luaţi cunoştinţă de politicile de confidenţialitate şi condiţiile de
utilizare specifice lor.
Cookies si Clear GIFs
Centrul Medical Dr.Juravle poate utiliza cookies si clear GIFs pentru a imbunatati experienta dvs
pe paginile noastre web. Aceste cookies si clear GIFs ne informeaza asupra numarului de utilizatori
unici, frecventei si modului in care ei utilizeaza acest site, permitandu-ne sa actualizam continutul si
sa imbunatatim navigarea.

Cookies sunt unitati de informatie pe care le plasam in calculatorul dvs pentru a sti cate
persone viziteaza un anume site, frecventa cu care viziteaza acel site, ce segmente de site ii
intereseaza, si cum prefera sa achizitioneze produsele noastre. Spre exemplu, un cookie ne permite
sa ne reamintim chestiuni specifice pe baza Protocolului Internet sau a adresei de IP (o adresa IP
este un sir de cifre care identifica fiecare receptor sau transmitator de informatii in Internet), precum
informatiil de log-in, momentul si durata vizitei, modul cum ati navigat continutul siteului si de
unde ati parasit un anume site. Pentru a economisi timp la momentul re-logarii pe siturile noastre,
Centrul Medical Dr.Juravle poate asocia informatia continuta in cookie cu adresa dvs de email. Nu
utilizam aceste cookies pentru a obtine informatii din computerul dvs altele decat cele trimise initial
in cookie.
Clear GIFs, denumite si “Web bugs”, sunt informatii de tipul file object, de obicei o imagine
grafica similara unui GIF transparent de un pixel (Graphics Interchange Format, una dintre cele mai
comune formate de fisiere pentru imagini pe net), care sunt plasate pe o pagina web sau intr-un
mesaj email pentru a monitoriza comportamentul utilizatorului. GIF-urile ne informeaza asupra
adresei IP a computerului care a ajuns pe pagina noastra, adresa paginii unde este acest GIF,
momentul la care pagina este vizualizata, tipul browser-lui utilizat, si poate informa asupra valorii
anterioare a cookie-ului. Aceste informatii anonime sunt returnate prin clear GIF catre Centrul
Medical Dr.Juravle , iar noi vom utiliza aceste informatii pentru a contoriza cu acuratete vizitatorii
si pentru a intelege cum se navigheaza si utilizeaza siteul nostru.
Răspundere
Centrul Medical Dr.Juravle nu va fi răspunzător pentru nici un fel de pagube directe,
indirecte sau accidentale, rezultând din:
- utilizarea sau imposibilitatea utilizării informaţiilor site-ului;
- costul procurării de bunuri sau servicii complementare rezultând din orice date, informaţii obţinute
de pe site-ul www.drflorinjuravle.ro;
- acces neautorizat sau deteriorarea transmisiilor sau datelor utilizatorului;
- declaraţii sau acţiuni ale oricărei terţe părţi asupra serviciilor site-ului;
- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.
Utilizatorul este singura persoană responsabilă de eventualele distrugeri cauzate sistemelor
de calcul sau reţelei de pe care accesează site-ul sau de orice alte pierderi de date, care ar putea fi
rezultatul descărcării de informaţii din conţinutul site-ului.
Intrebari si obiectii
Pentru orice intrebari sau obiectii referitoare la Centrul Medical Dr.Juravle sau politica de
confidentialitate ne puteti contacta la adresa Calea Dorobantilor, nr.51, et.1, ap.3, interfon 03,
Sector 1, Bucuresti, Romania, la numarul de telefon : 021.210.23.33 / 0731.554.554 sau la adresa de
e-mail: contact@drflorinjuravle.ro.
Ne rezervam dreptul de a modifica aceasta politica in orice moment; vizitati aceasta pagina
din cand in cand pentru a verifica potentiale modificari. Pentru informatii suplimentare despre siteul
nostru va rugam sa cititi Termenii si Conditiile de Utilizare.

