
 

 

 

Termeni si conditii de utilizare a domeniului antares-clinic.ro 
 

Informatii Generale 
 
Utilizarea sistemului online implica cunoasterea si acceptarea Termenilor si Conditiilor de utilizare. 
Accesarea si utilizarea site-ului implica acceptarea tuturor Termenilor si Conditiilor. 
Antares Clinic isi rezerva dreptul de a opera unele modificari asupra acestor Termeni si Conditii, Utilizatorul 
avand in acest sens obligatia de a revedea Termenii si Conditiile. 
In cazul in care nu sunteti de acord cu modificarile efectuate, va rugam sa incetati accesarea si utilizarea 
site-ului. 
Antares Clinic isi rezerva dreptul de a bloca accesul Utilizatorilor care incalca acesti Termeni si Conditii de 
utilizare sau orice alte prevederi relevante din legislatia in vigoare. 
Ne declinam raspunderea pentru eventualele erori de introducere si/sau publicare ce pot aparea pe site. 
Imediat anuntate/reperate, erorile vor fi remediate cat mai repede posibil. 
Antares Clinic  nu  poate fi  responsabil legal  pentru  nici  un  fel  de  daune,  pagube sau pierderi produse 
utilizatorului site-ului cauzate de informatii eronate. Informatiile se pot  modifica  in  orice  moment  si  nu  se  
poate  acorda  nici  o  garantie  cu  privire  la acuratetea, caracterul complet sau actual al informatiilor 
furnizate. 
 
 
Definitii 
 
Termenul  “Site” se refera la site-ul antares-clinic.ro. Termenul “Domeniu” se refera la domeniul antares-
clinic.ro si a sub-domeniilor acestuia. Designul si continutul site-ului si domeniului apartin Antares Clinic si 
sunt protejate de legislatia privind drepturile de autor si drepturile conexe, precum si alte drepturi de 
proprietate intelectuala. 
Termenul “Utilizator” se refera la toate persoanele fizice sau juridice care acceseaza site-ul si domeniul 
antares-clinic.ro si care accepta termenii si conditiile. 
 
Conditii de Utilizare 
 
Prin intermediul acestui site sau domeniu, Antares Clinic ofera platforme online prin intermediul carora 
Utilizatorii pot accsesa serviciile oferite (programari, rezervari, rezultate analize,  second opinion, etc.)  . 
Confirmarea programarii online nu echivaleaza cu rezervarea/mentinerea pretului afisat sau efectuarea 
serviciului medical. 
In baza informatiilor furnizate se poate efectua o programare, iar serviciul medical efectiv se va efectua la 
clinica selectata, unde se va achita si pretul serviciului efectuat. 
Toate informatiile cu privire la programul orar, serviciile medicale precum si preturile acestora sunt 
prezentate cu titlu informativ, fara a genera obligatii ferme pentru Antares Clinic. 
Antares Clinic isi rezerva dreptul de a efectua modificari ulterioare asupra acestora. 
 
In cazul in care se doreste anularea sau modificarea programarii sau a altui serviciu online, Clientul sau 
Pacientul trebuie sa informeze prin e-mail Antares Clinic (adresa office@antares-clinic.ro ) in termen de 24 
ore inaintea datei terminus, astfel incat anularea sau modificarea sa poata fi operata. 
  
Obligatiile Utilizatorului 
 
Utilizatorul isi asuma (fara a se limita la) urmatoarele obligatii: 



 

 

- de a nu utiliza prezentul site sau domeniu in scopuri speculative, sau in scopul generarii de programari 
false sau neconforme cu Termenii si Conditiile de fata; 
- furnizarea unor date personale sau non-personale corecte si valide, Antares Clinic nefiind responsabila 
pentru prejudiciile determinate ca urmare a transmiterii acestora incorect sau invalid. 
- de a respecta in limitele legii confidentialitatea datelor primite de la Antares Clinic. 
 

 
Politica de confidentialitate privind datele cu caracter personal 
 
Datele cu caracter personal sunt definite, conform art.3 lit.a) din Legea 677/2001, ca fiind orice informatii 
referitoare la persoana fizica identificata sau identificabila (o persoana identificabila este acea persoana 
care poate sa fie identificata in mod direct sau indirect, in mod particular prin referire la un numar de 
identificare ori la unul sau mai multi factori specifici identitatii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, 
culturale sau sociale). 
Datele cu caracter personal vor fi stocate in conformitate cu dispozitiile Regulamentului European EU 
679/2016, Legii 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
si libera circulatie a acestor date si ale Legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si 
protectia vietii private in sectorul comunicatiilor eletronice, doar atunci cand dvs. comunicati aceste date in 
mod expres si ne acordati dreptul de a le prelucra (de ex. In cadrul unei inregistrari pentru o programare, un 
concurs sau newsletter). 
Datele dumneavoastra pot fi trimise si catre distribuitorii autorizati ai Antares Clinic si catre agentii de 
marketing in scopul ofertarii si prezentarii ofertei si transmiterii de comunicari comerciale strict in legatura cu 
Antares Clinic. Parteneri sunt atent selectati si se obliga sa asigure, prin masuri tehnice și organizatorice 
adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastra conform prevederilor legale in vigoare privind protectia datelor 
si cu respectarea drepturilor dumneavoastra. Partenerilor le este interzis sa utilizeze datele cu caracter 
personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau sa le transmita tertilor, cu exceptia cazului in care 
tertii actioneaza pentru atingerea scopurilor prelucrarii descrise prin prezenta, caz in care aceleasi conditii 
privind masurile tehnice si organizatorice se aplica si acestora. 
In cazul programarii online, datele Dvs se prelucreaza in scopul exclusiv al unei programari pentru un 
serviciu medical in cadrul Antares Clinic. 
Conform cerintelor Regulamentului European 679/2016, al Legii 677/2001 si ale Legii nr.506/2004, Antares 
Clinic in calitate de operator are obligatia de administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile 
specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al familiei dvs. ori o 
alta persoana. Colectarea datelor se face pentru prelucrarea in scopuri asociate produselor si serviciilor 
oferite de Antares Clinic (si/sau dupa caz de imputernicit), cum ar fi contactarea dvs. (inclusiv prin posta, e-
mail, fax, mesaje text sau telefon) in legatura serviciile solicitate de dumneavoastra, efectuarea de studii de 
piata in vederea determinarii gradului de satisfactie al clientilor sau pacientilor, realizarea de rapoarte 
statistice etc. 
Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi comunicate numai urmatorilor 
destinatari: dumneavoastra, imputernicitul operatorului, partenerilor contractuali ai operatorului. 
Centrul Medical Antares SRL  si Centrul Medical Antares CT (sub brandul Antares Clinic) sunt inregistrate la 
ANSPDCP ca operator de date cu caracter personal sub nr. 16896. 
Conform Regulamentului European 679/2016 si Legii 677/2001 beneficiati de dreptul de acces, de 
interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a va adresa justitiei. 
Totodata aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale care va privesc si sa solicitati stergerea 
datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la 
Departamentul Administrativ al Antares Clinic, B-dul Republicii Nr.44, Piatra Neamt. De asemenea, va este 
recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. Daca unele dintre datele dumneavoastra sunt incorecte, va 
rugam sa ne informati cat mai curand posibil. 
 
Colectarea şi prelucrarea datelor anonime 



 

 

 
Această pagină web utilizează un software pentru analizarea utilizării. Prin evaluarea acestor date pot fi 
obţinute informații importante cu privire la nevoile utilizatorilor. Aceste informaţii contribuie la 
optimizarea calităţii serviciilor oferite de Antares Clinic. Concret, la fiecare accesare sunt salvate în mod 
nelimitat următoarele date: 
- forma anonimizată a adresei IP a computerului de la care se face accesarea; 
- data şi ora accesării sau solicitării; 
- denumirea paginii accesate/fişierului accesat; 
- pagina de la care a fost accesată respectiva pagină ; 
- browser-ul folosit de către utilizator, inclusiv versiunea browser-ului; 
- sistemul de operare folosit de către utilizator. 
- aceste informaţii sunt utilizate în scopuri statistice. În acest sens este vorba exclusiv de 
informaţii care nu permit identificarea persoanei dumneavoastră. Dumneavoastră rămâneţi un 
utilizator anonim. 
În acest context sunt utilizate şi aşa-numite cookie-uri. Cookie-urile sunt fişiere-text salvate pe 
computerul vizitatorului paginii web, permițând astfel recunoaşterea unui utilizator anonim. 
Pe paginile domeniului antares-clinic.ro  sunt folosite cookie-uri pentru a putea realiza un protocol mai exact 
al  accesărilor paginii web. Adiţional sunt utilizate cookie-uri  în vederea unei mai bune administrări a 
publicităţii. Datele astfel obţinute sunt salvate exclusiv în formă anonimizată. 
 
Setările Cookie 
 
Când vizitaţi paginile domeniului antares-clinic.ro, în prezent sunt generate cookie-uri. 
Vă rugăm să aveţi în vedere că acele cookie-uri care sunt indispensabile pentru funcționarea paginii web 
sunt exceptate de la directiva europeană şi nu pot fi dezactivate. Dacă dezactivaţi cookie-urile, în browser-ul 
dumneavoastră va fi generat un cookie Opt-Out, astfel încât revocarea dumneavoastră să poată fi atribuită 
computerului. Dacă folosiţi un alt browser, respectiv un alt device pentru accesare, sau dacă ştergeţi cookie-
urile, trebuie să dezactivaţi din nou cookie-urile. 
 
Copyright 
 
Toate informatiile aflate pe site sunt proprietatea Antares Clinic si sunt protejate in conformitate cu 
dispozitiile legale referitoare la drepturile de autor si la drepturile conex, precum si cu cele ale altor forme de 
protejare a proprietatii intelectuale. 
Nu se pot copia, descarca, reproduce, posta etc. niciun fel de text, imagine pentru a putea fi folosite in scop 
comercial sau distribuite fara acordul prealabil in scris al Antares Clinic. 
Folosirea in scopuri comerciale fara acordul Antares Clinic a oricaror elemente din continutul site- ului sau 
domeniului antares-clinic.ro va atrage raspunderea conform legilor in vigoare. 
 
Declinarea responsabilitatii 
 
Antares Clinic nu isi asuma responsabilitatea pentru continutul comentariilor postate de utilizatori dar si 
rezerva dreptul de a sterge orice continut considerat inadecvat pentru site. 
Antares Clinic nu raspunde pentru prejudiciile create ca urmare a posibilei nefunctionarii provizorii a site-ului 
precum si pentru cele rezultand din imposibilitatea de accesare a anumitor link-uri publicate pe site. 
Antares Clinic isi rezerva dreptul de a interzice oricand accesul pe site fara o notificare prealabila si fara sa 
poata fi considerata raspunzatoare pentru niciun fel de pagube directe sau indirecte Utilizatorilor. 

 
Newsletter 
 



 

 

Prin bifarea casutei privind publicitatea va exprimati in mod expres acordul pentru a primi newsletter-ele 
Antares Clinic sau alte materiale promotionale, care vor fi transmise pe adresa dvs. de e- mail sau prin 
telefon si vor include noutati si oferte speciale sau orice alte informatii. 
 
Frauda 
 
Orice incercare de a accesa datele personale ale altui Utilizator, de a modifica continutul site-ului sau de a 
afecta performantele serverelor pe care ruleaza site-ul va fi considerata tentativa de fraudare, iar Antares 
Clinic isi rezerva dreptul de a sesiza organele legale abilitate. 
 
Clauze Diverse 
 
Daca oricare dintre clauzele de mai sus va fi gasita nula sau nevalida, indiferent de cauza, aceasta nu va 
afecta validitatea celorlalte clauze. 
Termenii si conditiile de mai sus sunt guvernate de legea romana. 
In cazul unor eventuale conflicte, partile vor incerca solutionarea acestora pe cale amiabila. In situatia in 
care solutionarea pe cale amiabila nu va fi posibila, conflictul va fi solutionat de instantele competente. 

Termenii “Antares Clinic" sau "noi" reprezinta grupul de firme Centrul Medical Antares si Centrul Medical 
Antares CT. 

Prin termenul de “Membru” se va intelege fiecare persoana fizica si/sau juridica ce a deschis un cont 
personal pe site-ul antares-clinic.ro, inregistrandu-se conform celor de mai jos. 

Accesarea si folosirea acestui site, respectiv inregistrarea unei programari in centrele medicale Antares 
Clinic, potrivit cu termenii si conditiile de mai jos implica: (i) acceptarea de catre dumneavoastra a 
prezentului document “Termeni si Conditii”, si (ii)  acceptarea de catre dumneavoastra a utilizarii postei 
electronice (e-mail) sau telefonului ca tehnici de comunicare la distanta. Pentru folosirea in cele mai bune 
conditii a acestui site, se recomanda citirea cu atentie a termenilor si conditiilor de mai jos. 

Antares Clinic are dreptul de a aduce modificari la prezentul “Termeni si Conditii” fara nici o  notificare 
prealabila a Utilizatorilor sau Membrilor inregistrati pe site. Antares Clinic poate sterge sau adauga orice 
informatie pe site sau intrerupe, temporar sau definitiv, orice activitate pe site. In cazul in care se face 
referire la alte site-uri, Antares Clinic nu garanteaza si/sau raspunde pentru valabilitatea/veridicitatea ori 
legalitatea informatiei postate pe respectivele site-uri. Ramane la aprecierea dumneavoastra daca vizitati 
sau nu aceste site-uri sau luati sau nu in considerare informatia gasita acolo. 

Pentru a beneficia de servicii de pe domeniul antares-clinic.ro va trebui sa acceptati “Termenii si Conditiile” 
din prezentul document, prin bifarea casutelor corespunzatoare sau sa va creati un cont de Membru prin 
completarea campurilor corespunzatoare cu adresa dumneavoastra de e-mail (care va fi si username-ul cu 
care veti intra ulterior in contul personal de Membru), respectiv cu o parola la alegerea dumneavoastra, si 
apoi sa solicitati serviciile oferite de Antares Clinic. 

Va multumim 
Antares Clinic 


