
 

 
  

 

SPITALUL CLINIC DE BOLI INFECTIOASE „SF. CUV. PARASCHEVA” 
GALATI 

 

 

 

  CUI 3347072 : Str. Traian nr.393   

  
Telefon:+40-236-334022; Fax:+40-236-467752, www.sbigl.ro; 

email:spitalul3@gmail.com 
Operator de date cu caracter personal inregistrat la A.N.S.P.D.C.P cu numarul 17508 

  

 

NOTA DE INFORMARE 

    privind protectia datelor cu caracter personal 

    Datele cu caracter personal sunt informatiile care fie va identifica, fie permit sa fiti 

identificat. Aceasta nota de informare privind protectia datelor cu caracter personal 

este redactata in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in 

ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a 

acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind 

protectia datelor), precum si legislatia actuala*), in scopul de a va furniza informatii 

cu privire la modul in care datele dumneavoastra cu caracter personal sunt 

prelucrate. 

    *) Legea nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 

2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter 

personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protectia datelor), cu modificarile ulterioare. 

    Legea nr. 363/2018 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea 

datelor cu caracter personal de catre autoritatile competente in scopul prevenirii, 

descoperirii, cercetarii, urmaririi penale si combaterii infractiunilor sau al executarii 

pedepselor, masurilor educative si de siguranta, precum si privind libera circulatie a 

acestor date. 

    Astfel, Ministerul Sanatatii si institutiile sanitare, fiecare in calitate de operator de 

date, colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopuri 

legate de medicina preventiva sau a muncii, de evaluarea capacitatii de munca a 

angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistenta medicala 

sau sociala sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor si serviciilor 

de sanatate sau de asistenta sociala care actioneaza in interesul persoanei vizate. 

    In vederea indeplinirii atributiilor sale legale, Ministerul Sanatatii poate prelucra 

date cu caracter personal inclusiv in scop de reglementare a modului de organizare 
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si functionare a sistemului de sanatate si de monitorizare, control si evaluare a 

activitatilor institutiilor sanitare, de a lua masuri pentru imbunatatirea calitatii 

asistentei medicale acordate populatiei si in scopuri statistice. Ministerul Sanatatii 

poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare pareri de la 

pacienti si fosti pacienti ai institutiilor sanitare. In cazul organizarii unor asemenea 

campanii de solicitare/colectare pareri, Ministerul Sanatatii nu va prelucra date cu 

caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sanatate). 

    Colectam datele cu caracter personal direct de la dumneavoastra sau de la 

apartinatori. Furnizarea datelor pe care vi le solicitam este necesara pentru 

indeplinirea scopurilor mentionate mai sus, iar refuzul furnizarii acestor date poate 

duce la dificultati in functionarea institutiilor medicale, precum si organizarii si 

furnizarii serviciilor medicale. 

    Datele cu caracter personal privind starea de sanatate [date sensibile conform 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 

aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea 

datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare 

a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor), precum si 

legislatia actuala] sunt protejate conform regulilor stabilite de lege in domeniul 

drepturilor pacientului si prelucrarea acestor date este permisa cu conditia 

respectarii secretului profesional. 

    Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele mentionate mai sus 

putem dezvalui datele dumneavoastra cu caracter personal uneia sau mai multora 

dintre urmatoarele categorii de destinatari: dumneavoastra si persoane juridice care 

prelucreaza date pe seama operatorului. 

    Drepturile dumneavoastra legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: 

aveti dreptul de a solicita operatorului accesul la acestea, rectificarea sau stergerea 

acestora sau restrictionarea prelucrarii sau dreptul de a va opune prelucrarii, precum 

si dreptul la portabilitatea datelor. 

    In plus, aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, 

precum si de a va adresa instantei de judecata competente. Daca aveti nemultumiri 

legate de modul in care prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal, va 

puteti adresa Ministerului Sanatatii la adresa de e-mail presa@ms.ro sau institutiei 

sanitare care v-a furnizat serviciul medical. 
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De ce avem nevoie de datele tale?

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

                  Ce date prelucrăm?

Pentru iden�ficare și pentru a-ți putea oferi acces la serviciile medicale conform nevoilor tale
Colectarea, prelucrarea și stocarea datelor personale u�lizate în cadrul prestării serviciilor medicale              

se face în baza prevederilor legale specifice din domeniul sanatății

Date generale și de contact: date de inden�ficare (datele din actul de iden�tate), nr. telefon, e-mail
Date cu caracter sensibil: date gene�ce, date biometrice sau date privind sănătatea dumneavoastră
Detalii de plată: date financiare, număr cont, număr card, numele �tularului

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

                  Principiile prelucrării, interesul legi�m

În scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce ne revin conform legii, respec�v în scopuri de medicină 
preven�vă, de stabilire a diagnos�celor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale 

pentru pacient ori de ges�onare a serviciilor de sănătate care acționează în interesul pacientului

Prelucrăm datele tale cu caracter personal în condiții de legalitate, echitate și transparență.                                  
În anumite condiții, datele personale ale pacienților po� fi prelucrate în interes legi�m. În aceste cazuri 
interesul legi�m fost documentat, evaluat și acesta nu aduce a�ngere intereselor sau drepturilor şi 
libertăţilor persoanei tale

                 Cine mai poate avea acces la anumite datele?

Care este scopul și temeiul juridic al prelucrării?

privind prelucrarea datelor cu caracter personal a pacienților

INFORMARE

 Transferul de date

Autorităților competente în domeniul sanatății din subordinea Ministerului Sanătății,                              
Organe competente (instanțe judecătoreș�), Organe de cercetare (Parchet, Poliție).

Partenerii noștri, cu care ne aflăm în relații contractuale și care ne ajută să prestăm serviciile medicale,           
(laboratoarele care prelucrează analizele, furnizori de servicii informa�ce, contabilitate, etc.) 

În prezent nu transferăm date în afara Spațiului Economic European (SEE), datele noastre fiind           
păstrate în locații din Romania.

Perioada de stocare

Cum î� poți exercita drepturile?

Drepturile tale 

Datele tale vor fi stocate pentru perioada necesară realizării actului medical                                                     
precum și suplimentar în baza unei obligații legale.

Orice solicitare în legatură cu oricare dintre drepturile tale sau plângere în legătură cu modul în care îți 
prelucrăm datele cu caracter personal se va transmite în scris la sediul nostru sau prin e-mail, în atenția 

Responsabilului cu protecția datelor. În cazul în care nu eș� mulțumit(ă) de soluția primită poți contacta 
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotec�on.ro

Dreptul de informare și de acces la date  |  Dreptul de rec�ficare a datelor   |  Dreptul de ștergere 
Dreptul de a restricționa u�lizarea datelor  |  Dreptul de opoziție la u�lizarea datelor                              
Dreptul la portabilitatea datelor  |  Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe             
prelucrarea automată  |  Dreptul de retragere a consimțământului în orice moment 

Ne puteți contacta la:

Vrei mai multe informații?

Informații detaliate sau suplimentare pot fi obținute studiind Poli�ca de prelucrare și                        
confidențialitate a datelor personale, disponibilă pe site sau la biroul de informații.

f www.facebook.com/ascpdro
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