
 
 

Informare Pfizer 

In vederea efectuarii demersurilor pentru inregistrarea dvs. la eveniment, Pfizer va  procesa, urmatoarele date in vederea 
arhivarii, fara a le utiliza ulterior in alte comunicari : nume si prenume, specialitate pentru conectarea la eveniment si/sau 
mentionarea dvs pe lista de prezenta a evenimentului. 

Prin acceptarea acestui document si a sustinerii din partea Pfizer in scopul participarii la Intalnire sunteti de acord ca: 

• Orice sprijin pe care Pfizer il poate oferi va fi limitat exclusiv la participarea dumeavoastra la aceasta Intalnire. 
Cheltuielile aditionale asociate participarii dumeavoastra, ca de exemplu accesul la internet sau convorbirile 
telefonice, vor fi suportate de catre dumeavoastra; Prin acceptarea invitatiei si accesarea link-ului in vederea 
participarii la Intalnire veti putea lua parte la prezentare, dar nu va exista nici un sprijin financiar pentru 
participarea Dvs. la Intalnire. 

• Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate în conformitate cu NOTIFICAREA Pfizer PRIVIND 
PROTECȚIA DATELOR ADRESATĂ PROFESIONIȘTILOR DIN DOMENIUL SANATATII DIN SEE, pe care o puteti regasi la 
urmatorul link. 

• Acceptarea invitatiei si simpla prezenta a Dvs in cadrul intalnirii online nu reprezinta o recompensa pentru un act 
trecut sau viitor si nu este oferit in scopul de a va obliga a folosi, a prescrie sau a recomanda un produs Pfizer, a 
influenta rezultatele unui studiu clinic sau pentru a obtine sau retine o afacere sau pentru a oferi catre Pfizer un 
avantaj de afacere neadecvat; 

• Acceptarea invitatiei si simpla Dvs. prezenta nu conduce sub nici o forma la un conflict de interese cu cariera 
dumneavoastra profesionala; 

 

Acest eveniment NU ESTE INREGISTRAT! Datele Dvs. cu caracter personal vor fi utilizate doar pe facilitatrea accesului la 
eveniment. 

In conformitate cu reglementarile codului ARPIM din industrie, politicile interne Pfizer si celelalte dispozitii legale 
aplicabile in Romania, intalnirile/ evenimentele Pfizer organizate in mediul virtual nu sunt deschise  partenerului care va 
insoteste si va sunt adresate numai Dvs. 

Pfizer se angajeaza sa asigure ca intalnirile si conferintele noastre organizate in mediul virtual sa reflecte cele mai înalte 
standarde profesionale si etice. 

De asemenea va rugam sa tineti cont de faptul ca prezenta invitatie nu inseamna vreo obligatie din partea Pfizer si ca 
Pfizer poate decide in orice moment sa nu va acorde sprijin pentru a participa la Intalnire. 

Daca doriti sa raportați un eveniment advers, un posibil defect de calitate sau sa solicitați mai multe informații medicale 
cu privire la un produs Pfizer, va rugam sa utilizați unul dintre următoarele e-mailuri: 

• Farmacovigilență Pfizer: ROU.AEReporting@pfizer.com 
• Calitatea Produselor Pfizer: ProductComplaintsRomania@pfizer.com 
• Medical Information Pfizer: Medicalinformationromania@pfizer.com” 

 

RO  https://privacycenter.pfizer.com/ro/hcp    

ENG https://privacycenter.pfizer.com/en/hcp ” 

 


