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Către,
Colegiile teritoriale ale Colegiului Medicilor din România
În atenția,
Dnei/Dlui Coordonator al Departamentului Avizări
Dnei/Dlui Director al Departamentului Avizări
În vederea desfăşurării în bune condiţii a gestionării situației privind
eliberarea avizelor anuale ce au fost întocmite în baza polițelor încheiate la
Societatea de Asigurare-Reasigurare City Insurance SA, ale medicilor
înregistrați în evidențele Colegiului Medicilor din România, pe baza
înregistrărilor făcute de către colegiile teritoriale, aveți anexat lista
membrilor înregistrați în evidențele dumneavoastră.
Vă rugăm, să comunicați de urgență, că începând cu data de 12 mai
2022 contractele de asigurare încheiate la acest asigurător nu mai sunt
valabile, având în vedere hotărârea pronunțată în dosarul de faliment nr.
27011/3/2021 aflat pe rolul Tribunalului București, fiind necesară încheierea
unor alte polițe de asigurare, cu valabilitate din această dată și drept urmare
eliberarea unui nou aviz anual.
Vă mulțumim pentru colaborare.
Cu stimă,

Șef de Lucrări Dr. Gheorghe Gindrovel Dumitra
Secretar General al Colegiului Medicilor din România
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Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Colegiul Medicilor din România (CMR) în scopul îndeplinirii atribuțiilor delegate de autoritatea de stat, în domeniul autorizării, controlului și supravegherii profesiei de medic ca profesie liberală, de
practică publică autorizată. În vederea realizării acestui scop, datele pot fi dezvăluite unor terți. Datele dumneavoastră sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii atribuțiilor, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. Persoanele ale
căror date personale sunt prelucrate de către CMR pot să își exercite drepturile de acces la date, de rectificare, ștergere, restricționare, de opoziție în conformitate cu dispozițiile art. 15-19 și 21 din RGPD, precum și dreptul de a depune o plângere
la ANSPDCP pentru modul de soluționare a cererilor de exercitare a acestor drepturi, printr-o cerere trimisă la adresa anspdcp[at]dataprotection.ro Mai multe informații puteți obține accesând site-ul www.cmr.ro.

