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ACORD de Consimțământ informat pentru utilizatorii ALINI 
 

 

I. Descrierea serviciilor. 
 

Profesioniștii din domeniul sănătății furnizează prin intermediul ALINI servicii de sfat medical folosind tehnologii 

audio și video interactive în care tu și profesionistul medical nu vă aflați în aceeași locație fizică.  

Prin intermediul ALINI puteți obtine sfaturi medicale de la un profesionist în domeniul sănătății pe termen lung, prin 

accesarea notificarilor din dosarul dumneavoastra medical online, cu toate acestea, o programare inițială nu va da 

naștere neapărat la o relație de monitorizare si urmarire continua a dosarului dumneavoastra medical.  

Ar trebui să solicitați ajutor de urgență sau asistență de urgență, atunci când este recomandat de către un 

profesionist în domeniul sănătății sau oricând aveti nevoie. 

Continuați să vă consultați cu ceilalți furnizori de servicii medicale, după cum v-a fost recomandat sau dupa cum 

aveti nevoie. 

Printre beneficiile Serviciilor noastre se numără facilitarea accesului la sfat medical de specialitate si comoditate in 

obtinerea acestuia.  

Cu toate acestea, ca în orice alt tip de serviciu de sănătate, există riscuri potențiale asociate cu utilizarea tehnologiei. 

 

Aceste riscuri includ, dar nu se limiteaza la: 

• În cazuri rare, informațiile transmise pot fi insuficiente pentru furnizarea celui mai bun sfat medical de catre 

profesionistii in domeniul sanatatii. 

• Întreruperile pot apărea din cauza defecțiunilor echipamentului electronic sau a conexiunii la internet. Dacă se 

întâmplă acest lucru, puteți fi contactat din nou, prin telefon sau prin alte mijloace de comunicare. 

• În cazuri rare, lipsa accesului la toate informatiile medicale despre starea dumneavoastra de sanatate poate duce 

la aparitia unor reactii adverse la anumite medicamente sau alte erori. 

• Deși folosim protocoale de securitate puternice pentru a proteja confidențialitatea informațiilor dvs. de sănătate, 

în cazuri rare protocoalele de securitate pot eșua, provocând o încălcare a confidențialității datelor dumneavoastra 

personale. 

 

Acceptând acest consimțământ, recunoașteți că ați înțeles și sunteți de acord cu următoarele: 

• Sunteti complet responsabil pentru plata integrala a taxelor si onorariilor pentru Serviciile ALINI, conform 

preturilor percepute si afisate pe Site. 

• Profesioniștii in domeniul sanatatii pot împărtăși documentele dvs. de sănătate cu alți furnizori de servicii medicale 

în scopuri legate de furnizarea, coordonarea sau gestionarea asistenței medicale, astfel încât să putem satisface 

nevoile dumneavoastră de asistență medicală. Aceasta poate include informații referitoare la teste de laborator, 

abuz de substanțe, sănătate mintală, boli transmisibile și alte condiții de sănătate, sub rezerva termenilor din ALINI - 

Prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal. 
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• Este posibil să stabilim că Serviciile noastre nu sunt adecvate pentru unele sau toate nevoile dumneavoastră de 

tratament și putem alege să nu vă furnizam Servicii prin intermediul ALINI. 

• Puteți solicita în orice moment o a doua opinie de la un alt terapeut. 

 Puteti incheia in orice moment utilizarea Serviciilor ALINI. 

• Atestați că aveți autoritatea legală de a acționa ca tutore sau reprezentant legal al tuturor copiilor înregistrați în 

contul dvs. 

• Niciun rezultat nu poate fi garantat sau asigurat. 

 

 

II. Contact 
 

Ne puteti contacta oricand la: 

 Adresa de email: contact@alini.org; 

 Telefonul:  +40 31 860 19 76 

 


