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Vă informăm pe această cale că, în temeiul articolului 8141 din Legea nr. 95/2006 privind 
reforma în domeniul sănătății, astfel cum a fost modificată, precum și a articolului nr. 35 
din Ordinul nr. 194/23 februarie 2015 privind aprobarea Normelor pentru evaluarea și 
avizarea publicității la medicamente de uz uman („Ordinul 194/2015”) și a Ordinului nr. 
874/19 iulie 2015 pentru aprobarea formularelor de declarare a activităților de 
sponsorizare în domeniul dispozitivelor medicale și al materialelor sanitare („Ordinul 
874/2015”), Johnson & Johnson Romania SRL, cu sediul în Str. Tipografilor nr. 11-15, 
Cladirea S-Park, Corp A2, Etaj 5, București, cod poștal 013714 („Johnson & Johnson”), 
are obligația să raporteze Ministerului Sănătății, prin structura de specialitate din 
subordine, Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale 
(„ANMDM”), toate activitățile de sponsorizare, precum și orice alte cheltuieli suportate 
pentru medici, profesioniști din domeniul sănătății, asistenți medicali, organizații 
profesionale, organizații de pacienți și orice alt tip de organizații care au activități în 
domeniul sănătății umane, asistenței medicale sau farmaceutice. 
 
În temeiul acestor dispoziții legale, Johnson & Johnson va procesa, colecta și transmite 
către persoana vizata, împuterniciți ai Johnson & Johnson (New Concept Travel - 
American Express®, C2 Events, Ashfield Healthcare (Ireland) Limited), partenerii 
contractuali ai operatorului, alte companii din același grup cu operatorul, autorități publice 
centrale/locale, furnizorii de servicii și bunuri, societăți de asigurare și reasigurare, 
organizații profesionale, asociații si fundații, mass-media, angajatorul/potențialul 
angajator al persoanei vizate („Destinatarii”), următoarele date: numele și prenumele 
profesionistului din domeniul sănătății, sexul, profesia și locul de muncă, specialitatea 
profesionistului din domeniul sănătății, adresa unde își desfășoară activitatea principală, 
date privind sponsorizarea (natura sponsorizării, descrierea activității, suma sponsorizată, 
durata contractului, data contractului de sponsorizare, data plății/data predării bunului), 
date privind onorariile pentru servicii (descrierea activității, suma, cheltuieli asociate 
executării serviciilor prevăzute în contractele de servicii (transport și cazare), data 
contractului, data plății), date privind alte tipuri de cheltuieli (tipul cheltuielilor, suma 
acestora, data contractului, data plății). 
 
În conformitate cu articolul 35 alin. 6 din Ordinul 194/2015 și Articolul 3 alin. 1 din 
Ordinul 874/2015, datele de mai sus vor fi afișate pe website-urile Johnson & Johnson, 
accesibile la adresele URL: www.janssenpro.ro și www.janssen-romania.com („Site-urile 
Johnson & Johnson”), precum și pe website-ul ANMDM și/sau Ministerului Sănătății, 
după caz. Aceste date vor rămâne accesibile publicului pentru o perioadă de 3 ani de la 
data la care acestea au fost afișate pe Site-urile Johnson & Johnson. De asemenea, 
Johnson & Johnson va stoca aceste date pentru o perioadă de 6 ani de la sfârșitul fiecărei 
perioade de raportare prevăzute de lege. 
 
Datele de mai sus pot fi transferate în Belgia, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii, 
în vederea stocării și transmiterii ulterioare a acestora către Destinatari.  
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În vederea exercitării drepturilor prevăzute de Legea nr. 677/2011 pentru protecția 
persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 
acestor date, vă rugăm să transmiteți o cerere scrisă datată și semnată prin e-mail la 
următoarea adresă: RA-JNJRO-Privacy@ITS.JNJ.com. 
 
Vă mulțumim, 
 
Johnson & Johnson Romania S.R.L. 
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