NOTIFICARE DE INFORMARE SI CONFIDENȚIALITATE
La data de 25 Mai 2018 a intrat în vigoare și au devinit aplicabile prevederile
Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Cine este operatorul datelor cu caracter personal?
Spitalul Orasenesc Turceni este operatorul de date cu character personal pe care nu
le transmiteti si raspunde de datele d-voastra cu character personal in conformitate cu
legislatia aplicabila privind protectia datelor.
Conform prevederilor Regulamentului UE 679/2016 si Legii nr. 46/2003, legea drepturilor
pecientului, Spitalul Orasenesc Turceni are obligatia de a administra în conditii de siguranta
si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizati despre
dumneavoastra, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.
In ce scop colectam datele d-voastra cu caracter personal?
Scopul colectarii datelor este asigurarea protectiei sociale prin servicii de sanatate,
asigurarea functionarii sistemului de asigurari de sanatate la nivel local potrivit Legii 95/2006.
Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, acestea fiind necesare pentru functionarea sistemului de
asigurari de sanatate la nivel local potrivit Legii 95/2006. Refuzul dvs. de a furniza aceste
date determina imposibilitatea acordarii serviciilor de sanatate.
Datele colectate având ca scop activitatea de resurse umane sunt necesare Spitalului
Orasenesc Turceni pentru înregistrarea dosarelor de participare la examenele sau
concursurile de angajare sau pentru îndeplinirea obligatiilor legale legate de proprii angajati.
Sunteti obligat(a) sa furnizati datele, refuzul dvs. de a furniza aceste date determina
imposibilitatea înregistrarii unui dosar de angajare.
Daca unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, va rugam sa ne informati cât
mai curând posibil.
In vederea cresterii eficientei sistemului de paza si pentru asigurarea securitatii persoanelor
si a spatiului public, Spitalul Orasenesc Turceni a instalat un sistem de supraveghere video
interior si exterior, prelucrând astfel imaginile tuturor persoanelor care intra în incinta
institutiei. Imaginile înregistrate sunt stocate si comunicate numai Politiei în caz de
evenimente flagrante si a cercetarii judiciare.
Cine are acces la datele d-voastra?
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre Spitalul Orasenesc Turceni si
sunt comunicate altor destinatari (CAS Gorj, CNAS, DSP Gorj, Ministerul Sanatatii, parteneri
contractuali ai Spitalului Orasenesc Turceni, Politie, instante de judecata, alte institutii), în
conditiile legii.

Care sunt drepturile d-voastra?

Dreptul de acces al persoanei vizate
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului o confirmare că se
prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la
datele respective şi la următoarele informaţii:
a)

scopurile prelucrării;

b)

categoriile de date cu caracter personal vizate;

c)

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost

sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţari terţe sau organizaţii
internaţionale;
d)

acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează ca vor fi stocate datele

cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili
aceasta perioadă;
e)

existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu

caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la
persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;
f)

dreptul de a depune o plângere în fata unei autorităţi de supraveghere;

g)

în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată,

orice informaţii disponibile privind sursa acestora;
h)

existenţa unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum şi,

cel puţin în cazurile respective, informaţii pertinente privind logica utilizata şi privind
importanţa şi consecinţele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o ţară terţă sau o
organizaţie internaţională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanţiile
adecvate, prevăzute de lege referitoare la transfer.
Operatorul furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării.
Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, operatorul poate percepe o taxa
rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce
cererea în format electronic şi cu excepţia cazului în care persoana vizată solicită un alt
format, informaţiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
Dreptul de a obţine o copie menţionată anterior nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor
altora.
Dreptul la rectificare
Persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate,
rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de
scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine

completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei
declaraţii suplimentare.
Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu
caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a
şterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplica unul
dintre următoarele motive:
a)

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru

care au fost colectate sau prelucrate;
b)

persoana vizata îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu

exista niciun alt temei juridic pentru prelucrarea;
c)

persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să prevaleze în

ceea ce priveşte prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării, în cazul prelucrării în
scop de marketing direct;
d)

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e)

datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care

revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenţa căruia se
afla operatorul;
f)

datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale

societăţii informaţionale menţionate în legislaţia specifică.
Alineatele anterioare nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară:
a)

pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare;

b)

pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului

Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini
executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este investit
operatorul;
c)

din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice;

d)

în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorica

ori în scopuri statistice, în măsura în care dreptul la ştergere este susceptibil să facă
imposibilă sau sa afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; sau
e)

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.

Dreptul la restricţionarea prelucrării
Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea
prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a)

persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioada care îi permite

operatorului să verifice exactitatea datelor;

b)

prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter

personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c)

operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar

persoana vizată le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
instanţă; sau
d)

persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă

drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
În cazul în care prelucrarea a fost restricţionată conform prevederilor anterioare, astfel de
date cu caracter personal pot, cu excepţia stocării, să fie prelucrate numai cu
consimţământul persoanei vizate sau pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui
drept în instanţă sau pentru protecţia drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice sau din
motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru.
O persoană vizată care a obţinut restricţionarea prelucrării este informată de către operator
înainte de ridicarea restricţiei de prelucrare.
Obligaţia de notificare cu privire la rectificarea, ştergerea datelor cu caracter personal
sau restricţionarea prelucrării
Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter
personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a
prelucrării, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune
eforturi disproporţionate.
Operatorul informează persoana vizată cu privire la destinatarii respectivi dacă persoana
vizată solicită acest lucru.
Dreptul la portabilitatea datelor
Persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe
care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi
citit automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea
operatorului căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal, în cazul în care:
a)

prelucrarea se bazează pe consimţământ sau pe un contract; şi

b)

prelucrarea este efectuată prin mijloace automate.

În exercitarea dreptului său la portabilitatea datelor, persoana vizată are dreptul ca datele cu
caracter personal să fie transmise direct de la un operator la altul acolo unde acest lucru este
fezabil din punct de vedere tehnic.
Exercitarea dreptului la portabilitatea datelor nu aduce atingere dreptului la ştergerea datelor.
Respectivul drept nu se aplică prelucrării necesare pentru îndeplinirea unei sarcini executate
în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu care este investit
operatorul.
Dreptul la portabilitatea datelor nu aduce atingere drepturilor şi libertăţilor altora.

Dreptul la opoziţie
În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de
situaţia particulară în care se afla, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc,
inclusiv creării de profiluri. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu
excepţia cazului în care operatorul demonstrează ca are motive legitime şi imperioase care
justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei
vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
Dacă prelucrarea datelor cu caracter personal are scop marketingul direct, persoana vizată
are dreptul de a se opune prelucrării în acest scop a datelor care o privesc, inclusiv creării de
profiluri, în măsura în care este legată de marketingul direct respectiv.
În cazul în care persoana vizată se opune prelucrării în scopul marketingului direct, datele cu
caracter personal nu mai sunt prelucrate în acest scop.
Cel târziu în momentul primei comunicări cu persoana vizată, dreptul la opoziţie menţionat
este adus în mod explicit în atenţia persoanei vizate şi este prezentat în mod clar şi separat
de orice alte informaţii.
În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de cercetare ştiinţifică
sau istorică sau în scopuri statistice, persoana vizată, din motive legate de situaţia sa
particulară, are dreptul de a se opune prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc,
cu excepţia cazului în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini din
motive de interes public.
Pentru exercitarea acestor drepturi va puteti adresa cu o cerere scrisa datata si semnata la
registratura Spitalului Orasenesc Turceni.
Consimţământul persoanei vizate şi condiţiile privind consimţământul
În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, operatorul trebuie să fie în
măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat consimţământul expres, neechivoc, liber
şi informat pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal.
În cazul în care consimţământul persoanei vizate este dat în contextul unei declaraţii scrise
care se refera şi la alte aspecte, cererea privind consimţământul trebuie să fie prezentata
într-o forma care o diferenţiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o forma inteligibilă şi
uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu.
Persoana vizata are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. Retragerea
consimţământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului
înainte de retragerea acestuia. Înainte de acordarea consimţământului, persoana vizata este
informată cu privire la acest lucru. Retragerea consimţământului se face la fel de simplu ca
acordarea acestuia.
Atunci când se evaluează dacă consimţământul este dat în mod liber, se ţine seama cat mai
mult de faptul că, printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu,

este condiţionata sau nu de consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal care nu este necesară pentru executarea acestui contract.
La nivelul Spitalului Orasenesc Turceni, ca Operator de date personale, consimţământul
persoanelor vizate este acordat :
-

în cadrul procesului de recrutare/selecţie de personal;

-

în situaţia încheierii unor contracte;

În toate celelalte cazuri în care Spitalul Orasenesc Turceni prelucrează date, acestea sunt
colectate, procesate, stocate, transmise ca urmare a unor ingerințe legale, motiv pentru care
acordul / consimțământul persoanei vizate nu este necesar. În schimb, în toate cazurile,
persoana vizată trebuie să fie informată cu privire la drepturile sale, conform regulamentului
GDPR.
Ce tipuri de date cu caracter personal prelucram?
Vom prelucra următoarele categorii de date cu caracter personal:
•

Nume, prenume,

•

Origine rasială,etnică

•

Adresa de domiciliu

•

Starea de sănătate

•

Data nașterii

•

Viața sexuală

•

Seria/numărul CI/BI

•

Grupa sanguină

•

Ocupația

•

Starea medicală

•

CNP

•

Imagine

•

Adresa e-mail

•

Alte

•

Cetățenia

•

Starea civilă

•

Profesia

•

Locul de muncă

•

Funcția deținută

•

Studii

categorii

de

date

conform

legislatiei.

Responsabilul cu protecția datelor (DPO)
Am desemnat un responsabil de protecția datelor pentru a ne asigura în permanență
că prelucrăm datele cu caracter personal într-o manieră deschisă, precisă și legală. Puteți
contacta responsabilul cu protecția datelor la adresa Str.Sanatatii, Nr.1, Oras Turceni,
Jud.Gorj, email: spitalulorasenescturceni@yahoo.com, menționând DPO în subiectul
mesajului.
Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere:
Dacă sunteți de părere că Spitalul Orasenesc Turceni vă prelucrează datele cu caracter

personal într-un mod incorect, ne puteți contacta. De asemenea, aveți dreptul să adresați o
plângere unei autorități de supraveghere.
Notificarea Autorităţii de Supraveghere în cazul încălcării securităţii datelor cu
caracter personal.
În cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, instituția,
prin Responsabilul de protecţia datelor, notifică acest lucru Autorităţii de supraveghere
competente, fără întârzieri nejustificate şi, daca este posibil, în termen de cel mult 72 de ore
de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului în care este susceptibilă
să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. În cazul în care
notificarea Autorităţii nu are loc în termen de 72 de ore, aceasta va fi însoţită de o explicaţie
motivată a întârzierii în cauză.

