
 
 

Termeni si conditii 

Campanie screening MedLife SA, pachete servicii medicale 

Campania „Tu cum te simti azi?”, subdomeniul www.tucumtesimtiazi.medlife.ro 

 

Compania care administreaza site-ul tucumtesimtiazi.medlife.ro ro este MED LIFE SA, avand codul unic de inregistrare 
CUI: RO8422035, cu sediul social în Bucuresti, Calea Grivitei nr 365, sector 1, inregistrată la Registrul Comerţului sub nr. 
J40/3709/1996 („MedLife SA”).  

Pentru utilizarea acestui site este necesara citirea si acceptarea in totalitate a acestor termeni si conditii. Vizitarea in 
continuare a acestui site presupune acceptarea integrala a acestor termeni si conditii de utilizare a site-
ului www.medlife.ro . 
 
Termenii si conditiile de mai jos se refera la exprimarea dorintei de a achizitiona un pachet de servicii medicale in unitatile 
MedLife SA, prin completarea formularului in cadrul subdomeniului tucumtesimtiazi.medlife.ro.  

Termenii si conditiile din prezenta contin regulile unei comenzi valabile, prin exprimarea acordului de a intra in posesia 
unui pachet de servicii medicale sau a mai multor pachete, disponibile in campania „Tu cum te simti azi?”/ 
www.tucumtesimtiazi.medlife.ro, desfasurata in perioada 28.10.2020 – 10.12.2020.  

Sunt valabili exclusiv acesti termeni si conditii, si orice alte clauze devin nule, cu exceptia cazului in care modificarea a 
fost anuntata in prealabil sau in cazul in care aceasta a fost facuta in scris. 
 
 In anumite cazuri, termenii si conditiile se pot modifica, astfel ca va recomandam ca, inainte de fiecare accesare, sa cititi 
Termenii si conditiile afisate pe site. Aceste modificari sunt valabile de la data aparitiei lor pe pagina 
www.tucumtesimtiazi.medlife.ro si nu pot fi aplicate la contractele incheiate anterior.  

 

Pachetele speciale 

Pachetele speciale create pentru campania „Tu cum te simti azi?” sunt: 

1. Pachet de preventie Generic 
2. Pachet de preventie Respiro 
3. Pachet de preventie Puls 
4. Pachet de reevaluare Asimpto 
5. Pachet de reevaluare Medium 
6. Pachet de reevaluare Sever 

Pretul pachetelor este afisat in cadrul site-ului. 

 

Pretul produselor 

Toate preturile afisate pe site sunt in LEI si contin TVA. Ofertele si produsele prezentate pe site-
ul tucumtesimtiazi.medlife.ro sunt disponibile in limita stocului. Preturile produselor prezentate pe 
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tucumtesimtiazi.medlife.ro pot fi modificate fara o comunicare prealabila.  
 

 
Reduceri si promotii 

Reducerile si promotiile sunt valabile doar online si doar pe perioada desfasurarii Campaniei, iar reducerile si promotiile se 
aplica doar prin completarea formularului online in platfoma www.tucumtesimtiazi.medlife.ro. Prin completarea 
formularului si exprimarea acordului, reprezentantii MedLife SA va vor putea contacta pentru a concretiza accesarea 
serviciilor medicale incluse in pachet/pachete, in cadrul unitatilor MedLife SA. 

Cei care isi fac programari telefonice fara formular online completat, pe site-ul campaniei, nu vor beneficia beneficiaza de 
reducerile la pachete.  
 

Reducerile si promotiile nu se cumuleaza cu alte reduceri si/sau promotii din alte campanii. 

In functie de numarul de programari neonorate ale unui pacient, societatea isi rezerva dreptul sa limiteze accesul la 
programari al acestuia. 

 
Modalitatea de plata 
Plata cu numerar sau card se face in receptiile clinicilor MedLife SA, in momentul prezentarii la prima programare 
medicala pentru un serviciu medical, cuprins in pachetul sau pachetele selectate. Valoarea produselor este cea din 
momentul confirmarii completarii formularului online.  

 
Politica de confidentialitate 
MedLife se obliga sa asigure confidentialitatea datelor vizitatorilor site-ului sau. Nu vor fi transmise catre terti nici un fel 
de informatii cu caracter personal, exceptie facand transmiterea lor catre tertii parteneri, care asigura buna functionare a 
acestui site. 

Pot fi furnizate catre terte persoane atat informatii de ordin general (exemplu: trafic pe site), cat si alte informatii 
statistice, care nu contin date cu caracter personal. 

Acest site utilizeaza tehnologii care permit colectarea anumitor informatii cu caracter tehnic despre utilizator: adresa de 
internet, sistemul de operare folosit, tipul browser-ului, precum si informatii despre traficul realizat pe site-ul nostru. 
Toate aceste informatii colectate prin intermediul site-ului, de catre MedLife SA, au scopul de a ajuta la imbunatatirea 
calitatii serviciilor sale. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal 
MedLife SA este operator de date cu caracter personal inregistrat la ANSPDCP cu nr. 26560.  Organizatorul se angajeaza 
sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale pacientilor  si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.  
 
Toate persoanele beneficiaza de drepturile prevazute de Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a 
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor 
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) , inclusiv, dar fara a se limita la: procesare / stocare 
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/ arhivare / dreptul la informare (art.12) / dreptul de acces la date (art.13) / dreptul de interventie asupra datelor (art.14) 
/ dreptul de opozitie (art. 15) / dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art.17) si dreptul de a se adresa justitiei 
(art.18)/ etc. 
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