Ianuarie 2020
Politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Noi, Spitalul Orășenesc “Ioan Lascăr” Comănești, urmărim în permanență și ne preocupăm de asigurarea respectării
legislaţiei privind protecţia datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 679/2016
privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE („Regulamentul general privind protecția datelor”), datele
dumneavoastră cu caracter personal fiind importante atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi. În acest scop,
dorim sa cunoașteți ce date cu caracter personal colectăm, cum, în ce ocazii și pentru ce scopuri colectăm și utilizăm
aceste date, și cui le putem transmite.
Acesta este motivul pentru care am decis să vă informăm prin această Politică de prelucrare a datelor cu caracter
personal („Politica de Prelucrare a Datelor” sau „Politica”) referitor la următoarele aspecte:
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Cine suntem?
Definiții relevante
Ce date prelucrăm despre tine?
În ce mod colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră?
Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?
Luarea deciziilor în mod automat și crearea de profiluriîn mod automat
Cine are acces la datele dumneavoastră?
Dacă și când transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în afara Uniunii Europene și?
Ce măsuri tehnice și de securitate asigurăm pentru protecția datelor cu caracter personal?
Ce drepturi și obligații aveți în raport cu Noi cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal pe
care le prelucrăm?

Astfel, prezenta Politică are rolul în principal de a vă informa cu privire la:
▪

▪

activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de pacient/client,
candidat al unui post în cadrul spitalului, angajat al Spitalului, vizitator, participant la procedura de achiziții
publice,
activitățile de prelucrare a Datelor dumneavoastră prin intermediul
Website-ului
www.spitalulcomanesti.ro administrat de noi prin intermediul căruia accesați prezenta Politică privind
prelucrarea datelor cu caracter personal („Website”).

Vă rugăm să alocați timpul necesar pentru a citi cu atenție și a înțelege conținutul prezentei Politici. Vă rugăm să
aveți in vedere că, în cazul în care intenționați să ne transmiteți date cu caracter personal ale unei altei persoane
fizice (de ex., cu ocazia unei programări online în numele unei alte persoane fizice, etc.), aveți dreptul să ne furnizați
astfel de date doar după, și în măsura, în care ce ați obținut consimțământul acesteia în acest scop și doar după
informarea persoanei respective privind prelucrarea datelor sale cu caracter personal ale acesteia, incluzând
scopurile menționate în prezenta Politică (noi, pornind de la premisa că ați procedat în acest mod, nu ne asumăm
răspunderea în cazuri contrare),
▪ Cine suntem?
Spitalul Orășenesc “Ioan Lascăr” Comănești, cu sediul in oraș Comănești, strada Vasile Alecsandri nr. 1, județ Bacău,
CIF 4353056, Tel: 0234.374.215, Fax: 0234.374.214, reprezentat legal prin Dna. Ec. Rîșnoveanu Elena, în calitate de
Manager, („Spitalul” sau „Operator/ul” sau „Noi”), este operatorul datelor dumneavoastră cu caracter personal și
entitatea care asigură asistenţă medicală pentru specialități medico-dentare destinate atât adulţilor, cât şi ale
copiilor („Serviciile medicale”).
Ne puteți contacta oricând la:
Adresă: oraș Comănești, strada Vasile Alecsandri nr. 1, județ Bacău, România
Nr. telefon: 0234.374.215
E-mail: secretariat@spitalulcomanesti.ro
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Totodată, întrucât dorim să asigurăm o protecție sporită a datelor dumneavoastră, am decis desemnarea unui
responsabil cu protecția datelor („Responsabilul cu protecția datelor”).
Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat oricând la următoarele date de contact:
Adresă: oraș Comănești, strada Vasile Alecsandri nr. 1, județ Bacău, România
E-mail: miruna.bombescu@mblawyer.ro
Pentru orice întrebări sau nelămuriri legate de prezenta Politică, de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră
cu caracter personal sau drepturile și obligațiile dumneavoastră în raport cu Noi cu privire la aceste date, ne puteți
contacta la adresa de email miruna.bombescu@mblawyer.ro, sau ne poți transmite o solicitare prin curier/poștă la
sediul nostru situat în oraș Comănești, strada Vasile Alecsandri nr. 1, județ Bacău, România, România. Orice solicitare
va fi adresată Responsabilului cu protecția datelor.
▪

Definiții relevante

“Datele cu caracter personal” sunt datele care identifică o persoană fizică sau care fac referire la o persoană fizică
identificabilă. Anumite informații sunt mai puțin evidente (cum ar fi IP-ul computerului unei persoane fizice, adresa
MAC a computerului sau telefonului mobil al unei persoane fizice, etc.), dar, dacă sunt asociate cu o persoană fizică,
ne ajută să o putem identifica, și se circumscriu astfel noțiunii de ”Date cu caracter personal”.
„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra Datelor cu caracter personal sau
asupra unor seturi de Date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea.
„Prelucrare în scopuri statistice” înseamnă orice operațiune de colectare și prelucrare de date cu caracter personal
necesară pentru anchetele statistice sau pentru producerea de rezultate statistice. Scopurile statistice presupun că
rezultatul prelucrării în scopuri statistice nu constituie date cu caracter personal, ci date agregate și ca acest rezultat
sau datele cu caracter personal nu sunt utilizate în sprijinul unor ăasuri sau decizii privind o anumită persoană fizică.
„Categorii speciale de date cu caracter personal” înseamnă orice date cu caracter personal care dezvăluie originea
rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi
prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind
sănătatea sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
„Persoană vizată” înseamnă orice persoană ale cărei date sunt prelucrate.
„Pacient/client“ înseamnă pacienţii/clienţii care se prezintă în Spital, fie pacienţii care solicită efectuarea unor
servicii medicale decontate de către Casa de Asigurări de Sănătate („CAS”), fie direct plătitori pentru servicii
medicale la cerere.
„Angajat” - orice persoană care se află în relaţie contractuală/ este angajat al spitalului.
„Candidat” - orice persoană care se înscrie la un concurs de angajare pentru ocuparea unui post în cadrul Spitalului.
„Vizitator” - orice persoană care vizitează incinta Spitalului (cu excepția persoanelor indicate mai sus).
▪ Ce Date cu caracter personal prelucrăm despre dumneavoastră?
Politica noastră este aceea de a colecta doar acele Date cu caracter personal ale dumneavoastră ca persoană fizică
ce ne sunt strict necesare pentru a vă oferi cele mai bune Servicii medicale și/sau pentru a ne îndeplini obligațiile
legale/contractuale ce ne incumbă.
Ca regulă generală, colectăm, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, următoarele Date cu caracter
personal despre dumneavoastră:
▪ Date de identificare (nume și prenume, adresă de domiciliu, adresa de reședință, adresă de e-mail,
numărul de telefon, data și locul nașterii, cetățenia, cod numeric personal, seria și numărul cărții de
identitate, pașaportului sau a altui act de identitate, serie și număr certificat de naștere (copil), semnătura
dumneavoastră)
▪ Număr card național sau european de asigurare
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Codul de asigurat înscris pe cardul național de sănătate (codul de identificare al asiguraților din Platforma
Informatică a Asiguraților de Sănătate)
Situația familială: starea civilă, numărul copiilor
Informații privind stilul de viață
Date privind sănătatea (de exemplu fără a se limita la simptome, istoricul medical, istoricul de ingrijire,
date despre istoricul medical al familiei dumneavoastră dacă e cazul, grupa sangvina, alergii, greutate,
înălțime, diagnostic medical, tratamente prescrise, natura actelor efectuate, rezultatele testelor de
laborator/consultațiilor/radiografiilor/RMN-uri/CT/ecografii, recomandări medicale, precum și orice alte
informații care pot caracteriza starea de sanatate a pacientului și sunt considerate relevante de către
medic)
Viața profesională: profesie, loc de muncă, formarea profesională (diplome, studii), date conținute de
diplome sau alte documente care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de Noi,
expertiza lingvistică, niveluri de competențe
Date privind cazierul judiciar
Informații și date din CV (nume, prenume, adresă, e-mail, număr telefon, vârstă, data nașterii (opțional),
sex, fotografie (opțional), stare civilă (opțional), naționalitate (opțional), experiență profesională, studii
și/sau calificări profesionale)
date privind starea de sănătate conținute de adeverinţa medicală care atestă starea dumneavoastră de
sănătate
detalii privind conturile bancare
Codul de parafă, funcţie, specialitate medicală, data început specialitate, competenţe, date legate de
semnătură electronică, ce derivă din specificul activității Spitalului de furnizor de servicii medicale
Geo-localizarea dispozitivului de pe care navighezi
Identificatorul online
imaginea dumneavoastră înregistrată de camerele de supraveghere video amplasate în locuri publice în
Spitalul nostru (de ex., în zona de intrare, pe holurile interioare ale Spitalului, în exteriorul Spitalului etc.).

▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ În ce scopuri și modalități prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal?
Noi prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal strict în scopul de (i) a ne îndeplini obligațiile legale
ce ne incumbă în domeniul medical, precum și (ii) a vă putea oferi Serviciile noastre și (ii) a vă proteja în calitate
de pacient/vizitator al Spitalului nostru, astfel cum vom menționa în cele ce urmează..
În anumite cazuri, vă vom solicita în mod direct să ne furnizați Date ale dumneavoastra cu caracter personal, în
alte cazuri vom avea acces la aceste date în mod indirect.
Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal
În anumite cazuri, dacă nu veți fi de acord cu prelucrarea lor, există riscul să nu vă putem furniza Serviciile
solicitate pentru că ne va fi imposibilă executarea propriilor obligații legale și/sau contractuale. Astfel, Datele
dumneavoastră cu caracter personal prelucrate in scopurile prevăzute la literele A)-C), F)-K), M), O) și R) din
tabelul de mai jos ne sunt necesare în vederea încheierii sau executării contractelor încheiate cu
dumneavoastră, fie pentru respectarea unei obligații legale ce ne incumbă, astfel ca refuzul dummneavoastră
ca noi să prelucrăm aceste date poate determina imposibilitatea prestării Serviciile medicale oferite de noi.
Nr.
crt.

A.

În ce scop prelucrăm
Datele
dumneavoastră
cu
caracter personal?
Furnizarea serviciilor
medicale (realizarea
actului
medical
conform
nevoilor
pacienților,
a
analizelor medicale,
stabilirea

Ce Date cu caracter personal prelucrăm, și în
ce cazuri și modalități?

Date pe care ni le furnizați direct
În funcție de serviciul medical efectuat,
categoriile de Date pe care le va prelucra
Spitalul sunt diferite. Cu toate acestea, vom
prelucra, după caz, următoarele date:
➢ date de identificare - Nume, Prenume,
adresa de domiciliu, adresa de
reședință, cetățenia, cod numeric
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Care este temeiul juridic al
prelucrării Datelor cu
caracter personal?

Executarea
contractului
încheiat pentru furnizarea
Serviciilor
medicale
conform art. 6 alin. 1 litera
b teza 1 din Regulamentul
general privind protecția
datelor

diagnosticului,
în
scopul
internării
pacienților
pentru
intervenții/investigați
i, eliberări de rețete,
concedii
medicale,
scrisori
medicale,
și/sau alte servicii
medicale
specifice
situației pacientului),
Gestionarea
sistemelor
şi
serviciilor de sănătate
de către Spitalul

➢

➢

➢

personal, seria şi numărul actului de
identitate;
setul minim de date la nivel pacient
/reprezentant legal reglementate prin
Ordinul nr. 1782/2006 anexele 6 şi 7
aferent spitalizării continue și spitalizării
pe zi, ca de exemplu fără a se limita la
codul de identificare al asiguratului,
sexul, data nașterii,
domiciliul,
cetățenia, ocupație și nivel de instruire,
număr card european, număr card
național, diagnostic la externare, starea
la externare, proceduri medicale
efectuate, cod numeric personal al
mamei pacientului;
datele
şi informaţiile
medicale
reglementate
prin
ordinul
nr.
1123/849/2016 anexa 2 din dosarul
electronic de sănătate (ca de exemplu
fără a se limita la datele menționate la
punctul 2 de mai sus, simptome,
istoricul medical, istoricul de ingrijire,
mod de viață, tratament, servicii și
investigații clinice) ;
după caz, datele reprezentantului legal
al
pacientului
(nume
și
prenume/domiciliul sau reședința
acestuia) în scopul obținerii acordului
informat pentru efectuarea intervenției
medicale cu privire la pacient.

Pentru a asigura servicii medicale de cea mai
bună calitate, Spitalul va prelucra Datele
dumneavoastră în scopul organizării
gărzilor, raportărilor, realizarea evidenței
serviciilor medicale, arhivării fișelor de
observație/imagisticii, întocmirii fișelor de
consum, controlului accesului vizitatorilor în
saloanele Spitalului.
De asemenea, Spitalul va prelucra Datele
dumneavoastră mai sus menționate pentru
gestionarea sistemelor și serviciilor de
sănătate.

Îndeplinirea unor obligații
legale conform art. 6 alin. 1
litera c din Regulamentul
General privind protecția
datelor
Prelucrarea este necesară
pentru a proteja interesele
vitale ale persoanei vizate
sau ale altei persoane fizice
conform art. 6 alin. 1 litera
d
din
Regulamentul
General privind protecția
datelor
Prelucrarea este necesară
pentru îndeplinirea unei
sarcini care servește unui
interes public sau care
rezultă din exercitarea
autorității publice cu care
este învestit operatorul,
conform art. 6 alin. 1 litera
e
din
Regulamentul
General privind protecția
datelor
Interesul nostru legitim
(pentru a asigura servicii
medicale de cea mai bună
calitate) conform art. 6
alin.1
lit.
f
din
Regulamentul
general
privind protecția datelor
Prelucrarea este necesară
pentru
protejarea
intereselor
vitale
ale
persoanei vizate sau ale
unei alte persoane fizice,
atunci când persoana
vizată
se
află
în
incapacitate fizică sau
juridică
de
a-și da
consimțământul conform
art. 9 alin. 2 lit. c) din
Regulamentul
general
privind protecția datelor
Prelucrarea este necesară
în scopuri legate de
medicina preventivă, de
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stabilire a unui diagnostic
medical, de furnizarea de
asistență medicală sau a
unui tratament medical
sau
de
gestionarea
sistemelor și serviciilor de
sănătate conform art. 9
alin. 2 lit. h) din
Regulamentul
general
privind protecția datelor

B.

Decontarea
Serviciilor medicale
de sănătate de către
Casa de Asigurări de
Sănătate /Direcția de
Sănătate Publică

C.

Întocmirea
documentelor fiscale
și
încasarea
contravalorii
Serviciilor medicale

În măsura în care veți efectua o programare
(fie prin intermediul emailului fie telefonic)
în scopul de a solicita prestarea unui serviciu
medical, vom prelucra datele strict necesare
pentru
efectuarea
programării
(nume/prenume, adresă de email, număr de
telefon, orice date ni le veți furniza în mod
voluntar care ne sunt necesare în vedere
înregistrării solicitării dumneavoastră).
Dacă totuși ne veți furniza prin intermediul
emailul date care nu ne sunt necesare
pentru procesarea cererii de programare în
scopul de a beneficia de un serviciu medical,
vom proceda la ștergerea sau, după caz,
anonimizarea acestora.

Interesul nostru legitim
(pentru a asigura servicii
medicale de cea mai bună
calitate) conform art. 6
alin.1
lit.
f
din
Regulamentul
general
privind protecția datelor

În situația în care pacientul sau, după caz,
reprezentantul său legal, își exercită dreptul
de a comunica datele sale medicale altor
persoane prin completarea Acordului
pacientului privind comunicarea datelor
medicale personale, vom prelucra date
despre persoana indicată de pacient pentru
comunicarea datelor sale medicale,
respectiv nume/prenume precum și
calitatea persoanei indicată de pacient.
În scopul decontării Serviciilor medicale
precum și a serviciilor aferente programelor
naționale de sănătate publica, Spitalul va
prelucra Datele dumneavoastra menționate
la A de mai sus.

Consimțământul explicit al
pacientului sau, după caz,
reprezentantul său legal

Pentru Serviciile medicale de care ați
beneficiat, vom prelucra următoarele Date în
scopul emiterii documentelor fiscale aferente
Serviciilor prestate de Noi (în cazul pacienților
care nu sunt asigurați sau beneficiază de
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Îndeplinirea unor obligații
legale conform art. 6 alin. 1
litera c din Regulamentul
General privind protecția
datelor
In scopuri legate de
gestionarea sistemelor și
serviciilor de sănătate
conform art. 9 alin. 2 lit. h)
din Regulamentul general
privind protecția datelor
Îndeplinirea unei obligații
legale
(pentru
conformarea cu obligațiile
legale
impuse
de
prevederile
legale

D.

de la pacienții care nu
sunt asigurați sau
beneficiază de Servicii
medicale
nedecontate
de
CASMB sau, după caz,
încasarea
coplății/
Încasarea
contravalorii
internării
aparținătorilor
pacienților

servicii medicale nedecontate de CASMB)
sau,
după
caz,
pentru
emiterea
documentelor fiscale aferente încasării
coplății:

Desfășurărea
de
activități de cercetare
științifică medicala

În vederea îmbunătăţirii stării de sănătate a
populaţiei, Spitalul va prelucra Datele
dumneavoastră pentru realizarea de
cercetări
științifice
cu
respectarea
prevederilor art. 89 alin. 1 din Regulamentul
general privind protecția datelor (măsuri
tehnice și organizatorice necesare pentru a
se asigura, în special, respectarea principiului
reducerii la minimum a datelor, ca de
exemplu pseudonimizarea).

✓ Numele
și
prenumele
pacienților/aparținătorilor
✓ Adresa de domiciliu/reședință a
pacienților/aparținătorilor.

aplicabile în domeniile
financiarcontabil
și
medical) conform art. 6
alin. 1 litera c din
Regulamentul
General
privind protecția datelor

Prelucrarea este necesară
pentru îndeplinirea unei
sarcini care servește unui
interes public conform art.
6 alin. 1 lit. e) din
Regulamentul
general
privind protecția datelor
Prelucrarea este necesară
din motive de interes
public
în
domeniul
sănătății publice, respectiv
asigurarea de standarde
ridicate de calitate și
siguranță a asistenței
medicale
și
a
medicamentelor sau a
dispozitivelor
medicale,
conform art. 9 alin. 2 lit. i
din Regulamentul general
privind protecția datelor
Prelucrarea este necesară
în scopuri de cercetare
științifică conform art. 9
alin.
2
lit.
j
din
Regulamentul
general
privind protecția datelor

E.

Învățământ
postliceal

medical

În scopul desfășurării activităților de
învățământ medical postliceal, Spitalul va
permite doar pe baza consimțământului
dumneavoastră informat (în condițiile Legii
drepturilor pacientului nr. 46/2003) ca, pe
timpul investigațiilor medicale, informaţiile
de specialitate despre starea dumneavoastră
de sănătate să fie folosite în procesul de
învăţământ.
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Prelucrarea este necesară
pentru îndeplinirea unei
sarcini care servește unui
interes public conform art.
6 alin. 1 lit. e) din
Regulamentul
general
privind protecția datelor
Prelucrarea este necesară
din motive de interes
public
în
domeniul
sănătății publice, respectiv
asigurarea de standarde
ridicate de calitate și
siguranță a asistenței
medicale
și
a

F.

În
scopul
îmbunătățirii
serviciilor medicale
(cum
ar
fi
completarea
Chestionarului pentru
evaluarea gradului de
satisfacție
a
pacientului)

În scopul îmbunătățirii serviciilor medicale,
Ministerul Sănătății a implementat prin
intermediul unei Platforme informatice
securizate un mecanism de feedback al
pacienților în unitățile sanitare publice din
sistemul românesc (conform Ordinului nr.
1501/2016). În acest scop, Spitalul va colecta
și înregistra Datele dumneavoastră de
contact (număr de telefon și adresă de email)
în baza de date electronică a Casei Naţionale
de Asigurări de Sănătate - Sistemul
informaţional unic integrat, urând a fi
utilizate ulterior într-o formă anonimizată
pentru transmiterea prin SMS sau email a
chestionarului de feedback al pacientului.
Astfel, prelucrarea şi înregistrarea opiniilor
pacienţilor externaţi cu privire la calitatea
serviciilor oferite în cadrul spitalului va fi
anonimă.

G.

Îndeplinirea
responsabilităţilor
legale de transmitere
a datelor (individuale
sau statistice) către
instituţiile
publice
reglementate de lege

Spitalul prelucrează Datele dumneavoastră
menționate la punct A de mai sus în scopul
îndeplinirii responsabilităților de transmitere
a datelor către diverse instituții publice (de
exemplu, fără a se limita la Casa de Asigurări
de Sănătate, Direcția de Sănătate Publice- de
exemplu, pentru a raporta depistarea
anumitor infecții ale pacientului asociate
asistenței medicale a unității).

Prelucrarea statistică
a
Datelor
dumneavoastră

Pentru a putea răspunde diferitelor solicitări
primite de la instituţii publice şi necesare
pentru
realizarea
indicatorilor
de
management pentru îmbunătăţirea sau
menţinerea standardelor de calitate, Spitalul
prelucrează în scopuri statistice Datele
dumneavoastră
obținute
de
la
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H.

medicamentelor sau a
dispozitivelor
medicale,
conform art. 9 alin. 2 lit. i
din Regulamentul general
privind protecția datelor
Îndeplinirea unei obligații
legale conform art. 6 alin. 1
lit. c din Regulamentul
general privind protecția
datelor

Îndeplinirea unor obligații
legale conform art. 6 alin. 1
litera c din Regulamentul
General privind protecția
datelor
Prelucrarea este necesară
din motive de interes
public
în
domeniul
sănătății publice, cum ar fi
protecția
împotriva
amenințărilor
transfrontaliere grave la
adresa
sănătății
sau
asigurarea de standarde
ridicate de calitate și
siguranță a asistenței
medicale
și
a
medicamentelor sau a
dispozitivelor
medicale
conform art. 9 alin. 2 lit. i
din Regulamentul general
privind protecția datelor
Îndeplinirea unor obligații
legale conform art. 6 alin. 1
litera c din Regulamentul
General privind protecția
datelor
Prelucrarea este necesară
în
scopuri
statistice

I.

Organizarea
concursurilor pentru
ocuparea de posturi
vacante în cadrul
Spitalului

dumneavoastră la momentul furnizării
serviciilor medicale, fiind instituite măsuri
tehnice și organizatorice necesare pentru a
se asigura, în special, respectarea principiului
reducerii la minimum a datelor (ca de
exemplu pseudonimizarea), prelucrarea
ulterioară a acestor date nepermițând
identificarea Persoanelor Vizate.

conform art. 9 alin. 2 lit. j
din Regulamentul general
privind protecția datelor

În scopul organizării concursurilor de ocupare
a postului vacant în conformitate cu legislația
aplicabilă și implicat a gestionării dosarelor
de concurs în diferitele etape ale procedurilor
de colecție, colectăm și prelucrăm Datele
dumneavoastră după cum urmează:
➢ Date de identificare (nume și prenume,
adresă de domiciliu, data și locul nașterii,
cetățenia, cod numeric personal, seria și
numărul cărții de identitate, pașaportului
sau a altui act de identitate, semnătura
dumneavoastră)
➢ Viața profesională: profesie, loc de
muncă, formarea profesională (diplome,
studii), date conținute de diplome sau
alte documente care atestă îndeplinirea
condițiilor specifice ale postului solicitate
de Noi, expertiza lingvistică, niveluri de
competențe
➢ Date privind cazierul judiciar
➢ Informații și date din CV (nume,
prenume, adresă, e-mail, număr telefon,
vârstă, data nașterii (opțional), sex,
fotografie (opțional), stare civilă
(opțional), naționalitate (opțional),
experiență profesională, studii și/sau
calificări profesionale)
➢ date privind starea de sănătate conținute
de adeverinţa medicală care atestă
starea dumneavoastră de sănătate
➢ adresă de e-mail și numărul de telefon

Îndeplinirea unor obligații
legale
(pentru
conformarea cu obligațiile
impuse de prevederile
legale
aplicabile
în
domeniul
ocupării
posturilor
vacante
în
sectorul bugetar plătit din
fondurile publice) conform
art. 6 alin. 1 litera c din
Regulamentul
General
privind protecția datelor
Interesul nostru legitim
(pentru a putea ține
legătura
cu
dumneavoastră în cazul în
care
sunt
necesare
informații
suplimentare
privind dosarul de concurs)
conform art. 6 alin. 1 litera
f din Regulamentul General
privind protecția datelor
Prelucrarea este necesară
în
scopul
îndeplinirii
obligațiilor și al exercitării
unor drepturi specifice ale
operatorului
sau
ale
persoanei
vizate
în
domeniul ocupării forței de
muncă și al securității
sociale și protecției sociale
conform art. 9 alin. 2 lit. b
din Regulamentul general
privind protecția datelor

Mai multe detalii privind prelucrarea Datelor
dumneavoastră le veți regăsi în notele de
informare comunicate de Noi în conformitate
cu dispozițiile articolului 13 din Regulamentul
general privind protecția datelor
J.

Angajarea
dumneavoastră
cadrul Spitalului

în

În vederea încheierii şi executării contractelor
de muncă, prelucrăm Datele dumneavoastră
după cum urmează:
➢

Datele menționate la punctul K de mai
sus

➢

Detalii privind conturile bancare
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Executarea
contractului
conform art. 6 alin. 1 litera
b teza 1 din Regulamentul
general privind protecția
datelor

➢

➢

Imaginea dumneavoastră înregistrată de
camerele de supraveghere video
amplasate în locuri publice în Spitalul
nostru (de ex., în zona de intrare, pe
holurile interioare ale Spitalului, în
exteriorul Spitalului etc.)
Codul de parafă, funcţie, specialitate
medicală, data început specialitate,
competenţe, date legate de semnătură
electronică, ce derivă din specificul
activității Spitalului de furnizor de servicii
medicale.

Mai multe detalii privind această prelucrarea
Datelor dumneavoastră le veți regăsi în
notele de informare comunicate de Noi în
conformitate cu dispozițiile articolului 13 din
Regulamentul general privind protecția
datelor.

K.

Asigurarea securității
bunurilor
și
a
persoanelor
prin
intermediul
sistemelor
de
supraveghere video
CCTV

Colectăm
și
prelucrăm
Datele
dumneavoastră (imaginea), printre altele, în
scopul asigurării securității bunurilor și a
persoanelor prin intermediul supravegherii
video existentă în spațiile publice.
De asemenea, în anumite cazuri, prelucrăm și
date despre starea de sănătate a pacienților
internați în Compartimentul ATI.

Obligație legală conform
art. 6 alin. 1 litera c și art. 9
alin. 2 litera b din
Regulamentul
General
privind protecția datelor
Interesul
legitim
al
Spitalului conform art. 6
alin. 1 litera f din
Regulamentul
General
privind protecția datelor
Prelucrarea este necesară
în
scopul
îndeplinirii
obligațiilor și al exercitării
unor drepturi specifice ale
operatorului
sau
ale
persoanei
vizate
în
domeniul ocupării forței de
muncă și al securității
sociale și protecției sociale
conform art. 9 alin. 2 lit. b
din Regulamentul general
privind protecția datelor
Interes
nostru
legitim/Îndeplinirea unei
obligații legale conform
art. 6 alin. 1 literaele c) și f)
din Regulamentul General
privind protecția datelor
Pentru conformarea cu
obligațiile legale impuse de
prevederile
legale
aplicabile în domeniul
pazei
bunurilor
și
persoanelor precum și
pentru a asigura confortul
și siguranța celor care se
află în incinta Spitalului și a
bunurilor acestora
Prelucrarea este necesară
pentru a proteja interesele
vitale ale persoanei vizate
conform art. 6 alin. 1 litera
d)
din
Regulamentul
General privind protecția
datelor
Prelucrarea este necesară
pentru îndeplinirea unei
sarcini care servește unui
interes public sau care
rezultă din exercitarea
autorității publice cu care
este învestit operatorul
conform art. 6 alin. 1 litera
e)
din
Regulamentul
General privind protecția
datelor
Prelucrarea este necesară
pentru
protejarea
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intereselor
vitale
ale
persoanei vizate sau ale
unei alte persoane fizice,
atunci când persoana
vizată
se
află
în
incapacitate fizică sau
juridică
de
a-și da
consimțământul conform
art. 9 alin. 1 litera c) din
Regulamentul
General
privind protecția datelor
Prelucrarea este necesară
în scopuri legate … de
furnizarea de asistență
medicală sau socială sau a
unui tratament medical
conform art. 9 alin. 1 litera
c)
din
Regulamentul
General privind protecția
datelor
L.

Soluționarea
de
cereri, întrebări și/sau
reclamații
ale
persoanelor fizice

Când primim cereri, întrebări sau
petiții/sesizări de la persoane fizice, în funcție
de canalul de comunicare prin intermediul
caruia primim aceste cereri, întrebări sau
petiții/sesizări precum și canalul de
comunicare ales de Persoana Vizată pentru
comunicarea unui răspuns, prelucrăm
următoarele Date cu caracter personal:

Interes nostru legitim (în
scopul
îmbunătățirii
Serviciilor
noastre)
conform art. 6 alin. 1 litera
f din Regulamentul General
privind protecția datelor

✓ Nume și prenume
✓ Adresa unde doriți comunicarea unui
răspuns
✓ Adresa de email
✓ Numărul de telefon
De asemenea, colectăm orice alte informații
pe care ni le furnizați atunci când completați
formularul de petiții/sesizări inclusiv orice
informații suplimentare pe care le furnizați
voluntar.
Prelucrarea acestor Date e necesară pentru a
avea ține o evidentă a acestor cereri,
întrebări, reclamații, pentru a face dovada
acestora, pentru a vă ține la curent cu stadiul
solutionării acestora și pentru a vă transmite
răspunsul nostru la acestea.
M.

Raportări

Prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter
personal pentru pregătirea și depunerea
situațiilor și documentelor financiarcontabile și fiscale prevăzute de legislația
aplicabilă în vigoare.
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Îndeplinirea unor obligații
legale
(pentru
conformarea cu obligațiile
impuse de prevederile
legale aplicabile în materie
fiscală
și
financiarcontabilă) conform art. 6
alin. 1 litera c din

Regulamentul
General
privind protecția datelor
N.

Formularea
acțiuni/apărări
juridice

de

Pentru a ne proteja drepturile legale și
interesele legitime, putem prelucra Datele
dumneavoastră cu caracter personal
necesare
formulării/exercitării
de
acțiuni/apărări juridice, și a documentației și
altor demersuri aferente acestora, în raport
cu instanțe/autorități/instituții/alți terți, .

Interes nostru legitim
(asigurarea
respectării
drepturilor și intereselor
legitime
ale
noastre)
conform art. 6 alin. 1 litera
f din Regulamentul General
privind protecția datelor

O.

Furnizare
de
informații
și
documente
în
proceduri/investigații
/cereri în raport cu
autorități/instituți/alt
e entități competente
legal

Îndeplinirea unei obligații
legale
(pentru
conformarea cu obligațiile
specifice
impuse
de
prevederi
legale
referitoare la, de ex.,
nelimitativ, prevenire și
protecție
împotriva
fraudelor, spălării banilor,
actelor de terorism, etc.)
conform art. 6 alin. 1 litera
c
din
Regulamentul
General privind protecția
datelor

P.

Promovarea
Spitalului

În cazul unor: (i) solicitări exprese ale ale
autorităților/instituțiilor/altor
entități
competente
legal
în
cadrul
unor
proceduri/investigații/cereri formale; ori (ii)
necesității îndeplinirii unor obligații legale de
informare/raportare
către
autorități/instituții/alte entități competente
legal ce ne revin - vom furniza în mod
excepțional și conform legii exclusiv Datele
dumneavostră cu caracter personal solicitate
în mod expres de aceste autorități sau
instituții sau care trebuie să fie furnizate
acestor autorități/instituții/entități conform
legii și vom documenta aceste demersuri în
scop de probă.
În cazul în care Spitalul va dori promovarea
serviciilor
sale
prin
utilizarea
de
fotografii/înregistrări
video
cu
pacienți/medici prin intermediul unor canale
diferite de comunicare (de exemplu, fără a se
limita la website, mass-media, etc.), vom
prelucra Datele dumneavoastră după cum
urmează:
➢ imaginea dumneavoastră captată de
fotograrii/înregistrările video

R.

Participarea
la
procedura de achiziții
publice organizată de
Spital

Pentru a participa la procedura de achiziții
publice inițiată de instituția noastră, vă vom
solicita un set de documente care conțin
datele dumneavoastră cu caracter personal
(inclusiv Datele cuprinse în certificatul de
cazier judiciar referitor la dumneavoastră, în
calitate de membru al organului de
administrare, de conducere sau de
supraveghere al participantului la procedura
de achiziții publice pe care îl reprezentanți),
necesare pentru verificarea îndeplinirii
condițiilor prevăzute de art. 164 și urm. din
Legea 98/2016 privind achizițiile publice) sau,
după caz, vă vom solicita datele
dumneavoastră cu caracter personal, în
calitate de reprezentant legal/împuternicit al
participantului la procedura de achiziții, sau
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Consimțământul Persoanei
Vizate conform articolului
6 alin. 1 litera a din
Regulamentul
general
privind protecția datelor

Întreprinderea
demersurilor
necesare
pentru încheierea unui
contract
(Articolul
6
alineatul 1 litera (b) din
Regulamentul
general
privind protecția datelor)
Îndeplinirea unor obligații
legale stipulate în legislația
aplicabilă în domeniul
achizițiilor
publice
(Articolul 6 alineatul 1
litera (c) din Regulamentul
general privind protecția
datelor)

S.

în calitate de specialist tehnic atestat,
autorizat, nominalizat cuprins în oferta
depusă de către participant, inserate pe
proprie răspundere pe formularele-tip și
copiile de pe documentele de studii, de
calificări și de autorizări, după caz, folosite în
cadrul
ofertei,
furnizarea
acestor
documente/date cu caracter personal fiind
necesară în contextul îndeplinirii obligației
legale
privind
organizarea/derularea
procedurii de achiziție publică la care
entitatea pe care o reprezentați a decis să
participe.
Astfel, dacă la inițierea procedurii de achiziție
nu sunteți de acord cu furnizarea datelor mai
sus menționate, există posibilitatea ca
Spitalul,
în
calitate
de
autoritate
contractantă, să nu poată continua în relația
cu dumneavoastră demersurile legale pentru
atribuirea contractului.
Date pe care le colectăm automat
Mentenanța
și Pentru mentenanța și securizarea Websitesecurizarea Website- ului nostru, putem prelucra Date cu caracter
personal ale persoanelor fizice vizitatori ai
ului nostru
acestui Website constând în următorii
identificatori online:
o Adresa IP;
o Adresa MAC;
o Browser-ul de Internet utilizat la vizitarea
Website-ului nostru;
o versiunea sistemului de operare al
dispozitivului utilizat de vizitatorul
Website-ului nostru pentru conectarea la
Internet cu ocazia vizitării Website-ului
nostru;
o Date de protocol IT (de ex.,
HHTP/HTTPS);
o Localizarea dispozitivului utilizat de
vizitatorul Website-ului nostru pentru
conectarea la Internet cu ocazia vizitării
Website-ului nostru (dacă este activată
vreo aplicație de geo-localizare).
Mai exact, prelucrăm Datele dumneavoastră
cu caracter personal pentru:
▪ a asigura buna funcționare a website-ului
nostru:
o afișarea corectă a conținutului Websiteului nostru;
o îmbunătățirea Website-ului nostru;
o parametrarea dispozitivului de pe care vă
conectați la Website-ul nostru;
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Interes
legitim
(implementarea
și
menținerea măsurilor de
securitate a Website-ului)
conform art. 6 alin. 1 litera
f din Regulamentul General
privind protecția datelor

▪

T.

U.

a asigura securitatea Website-ului nostru
și
a
vă
proteja
împotriva
fraudelor/incidentelor de securitate IT în
ceea ce privește Website-ul nostru;
identificarea și remedierea eventualelor
defecțiuni care împiedică utilizarea Websiteului nostru.
Cookie-uri
Când navigați pe Website-ul nostru putem
folosi tehnologii care colectează automat
Date cu caracter personal ale dumneavoastră
pentru: (i) funcționarea optimă a Websiteului, (ii) a ne îmbunătăți Website-ul.
Pentru mai multe detalii cu privire la
colectarea automată de Date cu caracter
personal prin intermediul cookie-urilor
aferente Website-ului nostru, vă invităm să
consultați Politica de utilizare cookie-uri
publicată pe Website-ul nostru.
Date cu caracter personal pe care le obținem din alte surse
Navigare pe rețele de Spitalul Comănești este prezent pe portalul
comunității Facebook.
socializare
Dacă ne dați like pe pagina noastră de
Facebook (intitulată “Spitalul Comănești”),
vom utiliza această Dată a dumneavoastră
pentru a putea comunica cu dumneavoastră
și, eventual, pentru a va putea transmite
oferte
personalizate
către
contul
dumneavoastră de Facebook prin utilizarea
serviciului de audiențe personalizate bazate
pe liste de clienți.

Interes nostru legitim
(pentru
a
asigura
funcționarea optimă a
Website-ului
nostru)
conform art. 6 alin. 1 litera
f din Regulamentul General
privind protecția datelor

Consimțământ
articolul 6 alineatul (1)
litera (a) din Regulamentul
general privind protecția
datelor)
Pentru transmiterea de
oferte personalizate pe
Facebook (prin utilizarea
serviciului de audiențe
personalizate bazate pe
liste de clienți)

Dacă doriți informații suplimentare despre
modul în care platforma Facebook vă
prelucrează Datele, vă rugăm să vizitați
secțiunile
relevante
(în
prezent
„Confidențialitate” și „Condiții și politici”) pe
Website-ul: www.facebook.com.
Astfel, vă rugăm să țineți cont că este
obligația platformei Facebook de a asigura
respectarea reglementărilor legale aplicabile
în domeniul protecției și prelucrării datelor cu
caracter personal.
În cazul în care vom decide să prelucrăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cele mai
sus-menționate, respectiv în baza Art. 6, alin. (1), litera a) din Regulamentul General privind protecția datelor nr.
679/2016, și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General privind
protecția datelor, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vă vom transmite o notificare de informare
separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi consimţământul expres, liber, specific, și informat în condițiile
prevăzute în respectivul regulament.
Totodată, în cazul în care ne întemeiem prelucrarea Datelor dumneavoastră pe interesul nostru legitim, vă rugăm
să aveți în vedere că acesta a fost documentat, neaducând atingere drepturilor și libertăților Persoanelor Vizate.
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▪

Cât timp reținem Datele dumneavoastră cu caracter personal?

Stocăm Datele dumneavoastră cu caracter personal strict pentru perioadele necesare îndeplinirii fiecăruia dintre
scopurile pentru care aceste date sunt colectate conform prezentei Politici, conform politicii noastre de retenție a
Datelor cu caracter personal menționată în cuprinsul Nomenclatorului arhivistic al Spitalului și legilor aplicabile (de
ex., legislația specială și generală aplicabilă în materie de arhivare.
De exemplu, Datele dumneavoastră care sunt necesare în scopuri legate de serviciile medicale vor fi stocate pe
perioada de timp necesară în vederea îndeplinirii obligatiilor legale prevăzute de legislatia aplicabilă care prevede
stocarea documentelor medicale pentru o perioadă cuprinsa intre 5 ani si 30 ani.
Datele legate de plăti/facturare vor fi stocate pe o perioada de 10 ani, conform Legii nr. 82/1991 privind
contabilitatea.
Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securitătii bunurilor si persoanelor se vor stoca pe o perioadă
de până la 20 de zile calendaristice în conformitate cu legislatia în vigoare.
Totodată, pentru a determina perioada adecvată pentru stocarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal pe
care le prelucrăm, ținem cont de cantitatea, natura și sensibilitatea lor, de potențialul de risc de vătămare rezultat
din prelucrarea și dezvăluirea neautorizate, scopurile pentru care prelucrăm aceste date și dacă putem atinge aceste
scopuri prin alte mijloace mai puțin intruzive, cerințele legale aplicabile care ne impun stocarea pentru anumite
perioade de timp, și orice practici convenite în domeniu privind durata de păstrare a informațiilor, precum și
modalitatea în care ne putem asigura ca datele prelucrate sunt corecte și actuale .
În cazul în care ne-ați oferit consimțământul la prelucrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal evidențiate
în tabelul de mai sus, vom prelucra aceste date până la realizarea scopurilor menționate sau până la data retragerii
consimțământului dumneavoastră, oricare dintre aceste date intervine prima, cu excepția cazului în care avem
obligația legală să reținem aceste date pentru o perioadă mai lungă.
La finalul perioadelor de prelucrare stabilite mai sus, când Spitalul nu mai are motive legale, interese legitime, ori
consimțământul dumneavoastră de a vă prelucra Datele cu caracter personal (în cazurile aplicabile), aceste date vor
fi șterse din evidențele noastre în conformitate cu procedurile noastre interne, care pot implica și arhivarea,
anonimizarea sau distrugerea acestor date.
▪

Luarea deciziilor în mod automat șicrearea de profiluriîn mod automat

Datele cu caracter personal la care se face referire în prezenta Politică nu sunt supuse unor procese decizionale
automatizate, inclusiv pentru crearea de profiluri.

▪

Cine are acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal?

Scopul nostru este acela de a vă oferi cea mai bună experiență când apelați la Serviciile noastre și, pentru a face
acest lucru, putem acorda acces la Datele dumneavoastră cu caracter personal (integral/parțial) unora dintre
angajații noștri (medici, asistenți, infirmiere, etc.) care si-au asumat obligații de confidențialitate în legătura cu
datele cu caracter personal la care au acces în exercitarea atribuțiilor lor sau care, după caz, sunt ținuți de obligația
de confidențialitate în temeiul actelor normative aplicabile (au o obligație statutară adecvată de confidențialitate),
și partenerilor de afaceri pe care i-am selecționat cu responsabilitate, strict în măsura necesară pentru ca aceștia
să-și poată îndeplini obligațiile contractuale asumate față de noi.
Astfel, atunci când externalizăm anumite activități/servicii/obligații care presupun prelucrarea Datelor
dumneavoastră cu caracter personal către partenerii noștri de afaceri depunem toate eforturile rezonabile pentru
a verifica în prealabil dacă aceștia asigură protecția datelor dumneavoastră prin măsuri stricte tehnice și de
securitate și încheiem cu fiecare dintre aceștia contracte (separate sau în formă de acte adiționale) de prelucrare a
acestor date. Astfel, Datele cu caracter personal ale dumneavoastră pe care le divulgăm către partenerii noștri de
afaceri sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care le sunt necesare pentru prestarea respectivelor
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activități/servicii/obligații și le interzicem acestora să le utilizeze în vreun alt scop fără informarea și acordurile
necesare conform legii.
Unii dintre acești parteneri de afaceri sunt terți care nu au rolul de a prelucra date cu caracter personal, însă pot
avea acces la acestea în îndeplinirea sarcinilor/activităților/obligațiilor sau în interacțiunile lor cu noi (de ex.,
societăți care prestează servicii de întreținere tehnică, auditori financiar-contabii, consultanți juridici, etc.).
Mai exact, transmitem unele date către terțe părți (furnizorii și partenerii noștri) precum și către
instituțiile/organismele abilitate în domeniul serviciilor de asistență medicală după cum urmează:
• În scopul prestării serviciilor medicale precum și a încheierii și executării contractelor individuale de muncă,
Spitalul transmite unele Date către furnizorii de prestări servicii cum ar fi fără a se limita la:
o furnizorii care ne asigură accesul la programele de salarizare/contabilitate și asistența tehnică necesară
funcționării acestor programe;
o furnizorul care ne asigură servicii de analize de analize medicale necesare pentru prestarea Serviciilor
medicale;
o furnizorii care care ne asigură accesul la programele medicale și asistența tehnică necesară funcționării
acestor programe (icMED, 3Dnet);
o cabinete medicale partenere (dacă va fi cazul);
o unități sanitare (în cazul unor transferuri interclinice ale pacienților);
o furnizorul de servicii și sisteme IT;
o furnizorul care asigură găzduirea Website-ului nostru.
• În vederea conformării cu obligaţiile legale aplicabile de transmitere a datelor (individuale sau statistice) Spitalul
transmite anumite seturi de date prelucrate către: Casa de Asigurări de Sănătate - C.A.S., Direcţia de Sănătate
Publică - D.S.P., Dosarul Electronic de Sănătate - D.E.S., Autoritatea Naţionala de Management al Calităţii în
Sănătate - A.N.M.C.S.
• În vederea conformării cu obligațiile legale ce derivă din aplicarea Titlului XII din Legea 95/2006 privind
exercitarea profesiei de medic, organizarea și funcționarea Colegiului Medicilor din România sau, după caz, din
aplicarea Ordonanței de Urgență nr. 144 din 28 octombrie 2008 privind exercitarea profesiei de asistent
medical generalist, a profesiei de moașă și a profesiei de asistent medical, precum și organizarea și funcționarea
Ordinului Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Spitalul transmite
unele Date ale medicilor/asistentenților medicali către Colegiul Medicilor din România și/sau Ordinului
Asistenților Medicali Generalisti, Moașelor și Asistenților Medicali din România.
• De asemenea, putem transmite unele din Datele dumneavoastră cu caracter personal către autorități/instituții
publice sau organe judiciare competente, atunci când ne impune legea (de ex. pentru investigarea fraudelor;
prevenirea și combaterea spălării banilor; depunerea declarațiilor/situațiilor financiar-contabile la autoritățile
financiar-fiscale, indicarea unor posibile acte criminale sau amenințări la adresa siguranței public dacă
supectăm că ați fost implicați sau afectați într-un incident care implică un comportament criminal sau potențial
criminal, dacă suspectăm că s-a comis o fraudă sau o infracțiune cibernetică, dacă primim amenințări sau
comunicări rău intenționate față de noi sau față de terți, etc.), sau către instanțe judiciare atunci când ne
apărăm în justiție.
• Putem de asemenea transmite Datele dumneavoastră către avocați și/sau alți consultanți (dacă va fi cazul).
Dacă și când transferăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în afara spațiului Uniunii Europene
sau SEE?
Ca regulă generală, Datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi stocate sau transferate într-o țară situată
în afara Uniunii Europene sau Spațiului Economic European („SEE”).
▪

Daca vom transfera Datele dumneavoastră cu caracter personal și către alți parteneri/ furnizori situați în state care
nu asigură un nivel adecvat de protecție, ne angajăm să luăm toate măsurile necesare și posibile în mod rezonabil
pentru a ne asigura că respectivii parteneri/furnizori respectă termenii și condițiile stabilite în această Politică.
Astfel, ne vom asigura ca astfel de transferuri respectă prevederile legislației Uniunii Europene cu privire la protecția
datelor cu caracter personal fie prin implementarea unor Clauze Contractuale Standard aprobate de către Comisia
Europeană care asigură o protecție adecvată, prin implementarea unui transfer către o entitate care deține
certificarea PrivacyShield (Scutul de Confidențialitate UE-SUA) în cazul unui transfer realizat către SUA, sau prin alte
modalități prevăzute de dispozițiile legale aplicabile.
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▪ Ce măsuri de securitate asigurăm pentru protecția datelor dumneavoastră?
Măsuri tehnice și organizatorice necesare au fost implementate pentru a asigura un nivel adecvat de siguranță
pentru colectarea, prelucrarea și păstrarea datelor în siguranță, inclusiv împotriva accesului neautorizat, al utilizării
neautorizate a datelor, sau distrugerii, pierderii sau alterării datelor conform prevederilor articolelor 25 și 32 din
Regulamentul general privind protecția datelor.
În special, am implementat următoarele măsuri tehnice si organizatorice de asigurare a securitătii datelor cu
caracter personal:
i
Politici dedicate. Adoptăm si ne revizuim practicile si politicile de prelucrare a datelor clientilor nostri si ale
altor persoane, inclusiv măsurile fizice si electronice de securitate, pentru a ne proteja sistemele de acces
neautorizat si alte posibile amenintări la securitatea acestora. Verificăm constant modul în care aplicăm
propriile politici de protecţie a datelor cu caracter personal şi în care respectăm legislaţia protecţiei datelor.
ii
Minimizarea datelor. Ne-am asigurat că datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucrăm
sunt limitate la cele care sunt necesare, adecvate si relevante pentru scopurile declarate în această notă.
iii
Restrângerea accesului la date. Restrângem cu strictete accesul la datele cu caracter personal pe care le
prelucrăm la angajatii, colaboratorii si alte persoane care au nevoie să le acceseze pentru a le putea
prelucra pentru noi. Toate aceste companii si persoane fizice sunt supuse unor obligatii stricte de
confidentialitate.
Iv
Măsuri tehnice specifice. Asemenea măsuri includ fără a se limita la tehnici de criptare, acces restricționat
la sistemele fizice și la sistemele IT (de exemplu, pe bază de roluri), separarea logică a Datelor, realizarea
de back-upuri regulate, firewall și programe antivirus pe fiecare sistem/server, securitate fizică și a mediului
a centrelor de date, camerelor de servere și alte zone unde sunt stocate Datele, măsuri de control al
securității rețelelor, obligații de confidențialitate.
Asigurarea exactitătii datelor dumneavoastră. Este posibil ca din când în când să vă rugăm să confirmaţi
exactitatea si/sau actualitatea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră pe care le
prelucrăm.
Instruirea personalului. Ne instruim si testăm constant angajatii si colaboratorii cu privire la legislatia si cele
mai bune practici în domeniul prelucrării datelor cu caracter personal.
Anonimizarea
datelor.
Acolo
unde
este
posibil
si
adecvat
activitătii
noastre,
anonimizăm/pseudoanonimizăm datele cu caracter personal pe care le prelucrăm, astfel încât să nu mai
putem identifica persoanele la care acestea se referă.
Controlul furnizorilor noştri de servicii. Introducem în contractele cu cei care prelucrează pentru noi
(persoane împuternicite) clauze pentru asigurarea protecţiei datelor pe care le prelucrăm; această
protecţie merge cel puţin până la minimul impus de legislaţie.

iv

v
vi

vii

În plus, depunem toate eforturile rezonabile pentru a ne asigura (inclusiv prin contractele încheiate cu aceștia) că
și parteneri noștri de afaceri care pot avea acces la Date cu caracter personal ale dumneavoastră în contextul
serviciilor furnizate nouă gestionează măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru prelucrare.
Desi luăm toate măsurile rezonabile pentru a asigura securitatea datelor dumneavostră, Spitalul nu poate garanta
lipsa oricărei încălcări de securitate sau imposibilitatea de penetrare a sistemelor de securitate. În cazul nefericit si
putin probabil în care va exista o breșă de securitate care implică Datele dumneavoastră, vom face toate notificările
și vom adopta toate măsurile necesare prevăzute de prevederile legale în vigoare.
▪

Transmiterea de informații către noi

Transmiterea de informații pe Internet nu este în întregime sigură și, când ne trimiteți informații/Date cu caracter
personal pe această cale (de ex., prin email, prin intermediul Website-ului nostru, sau prin orice alt mijloc), vă
asumați riscuri.
Nu putem fi responsabili pentru niciun tip de cheltuieli, pierderi de profit, prejudicii ale reputației, daune, datorii
sau orice altă formă de pierdere sau de prejudiciu suferită de dumneavoastră ca rezultat al deciziei dumneavoastră
de a ne transmite informații pe Internet orin orice mijloace, în afară de obligațiile noastre legale imperative (inclusiv
în domeniul protecțiai Datelor cu caracter personal) și de cele asumate prin contractele încheiate cu
dumneavoastră.
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▪

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm?

În contextul prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal, aveți următoarele drepturi:
a)
Dreptul de acces la Datele cu caracter personal prelucrate: aveți dreptul de a obține confirmarea faptului
că Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, în caz afirmativ, de a avea acces
la tipul de Date cu caracter personal și condițiile în care sunt prelucrate, prin adresarea unei cereri în acest
sens către noi ca operator de date;
b)
Dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea Datelor cu caracter personal (dreptul de a fi uitat): aveți
posibilitatea de a solicita, prin adresarea unei cereri în acest sens către noi ca operator de date, rectificarea
datelor cu caracter personal inexacte, completarea datelor incomplete sau ștergerea datelor
dumneavoastră cu caracter personal în cazul în cazul în care (i) datele nu mai sus necesare în scopul inițial
(și nu există un nou scop legal), (ii) temeiul juridic al prelucrării este consimțământul persoanei vizate, iar
persoana vizată își retrage consimțământul și nu există alt temei legal, (iii) persoana vizată își exercită
dreptul de a se opune, iar operatorul nu are motive legitime care să prevaleze pentru a continua
prelucrarea, (iv) datele au fost prelucrate ilegal, (v) ștergerea este necesară pentru conformarea cu
legislația UE sau legislația română sau (vi) datele au fost colectate în legătură cu servicii ale societății
informaționale oferite copiilor (dacă este cazul), când se aplică cerințe specifice cu privire la consimțământ.
Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dumneavoastră de ștergere a datelor
dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt
necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor și/sau intereselor noastre legitime în
justiție;
c)
Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării: aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în
cazurile în care: (i) considerați că datele cu caracter personal prelucrate sunt inexacte, pentru o perioadă
care să ne permită nouă ca operator să verificăm exactitatea datelor cu caracter personal; (ii) prelucrarea
este ilegală, dar nu doriți să vă ștergem datele cu caracter personal, ci să restrângem utilizarea acestor
date; (iii) în cazul în care noi, ca operator de date nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu caracter
personal în scopurile menționate mai sus, însă dumneavoastră aveți nevoie de date pentru a constata,
exercita sau apăra un drept în instanță; sau (iv) v-ați opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care să
verificăm dacă temeiurile legitime ale noastre ca operator de date prevalează asupra drepturilor persoanei
vizate;
d)
Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrare, atunci când prelucrarea are la bază
consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate până în momentul respectiv;
e)
Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor din motive legate de situația particulară în care vă
aflați, atunci când prelucrarea se întemeiază pe interes legitim, precum și de a vă opune, în orice moment,
prelucrării datelor în scopuri de marketing direct, inclusiv crearea de profiluri;
f)
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea de
profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează pe aceasta în mod
similar într-o manieră semnificativă;
g)
Dreptul la portabilitatea datelor, însemnând dreptul de a vă primi datele cu caracter personal pe care leați furnizat nouă ca operator de date într-o formă structurată, utilizată în mod curent și care poate fi citită
automat, precum și dreptul de a transfera respectivele date către un alt operator, în cazul în care
prelucrarea se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau executarea unui contract și este efectuată
prin mijloace automate;
h)
Dreptul de a depune plângere în fața Autorității de Protecție a Datelor (ANSPDCP) situată înB-dul G-ral.
Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon +40.318.059.211 /
+40.318.059.212, email anspdcp@dataprotection.ro și dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată
competente.
Drepturile de mai sus pot fi exercitate oricând. În acest scop, puteți adresa Responsabilului nostru cu protecția
datelor solicitări în scris, datate și semnate la adresa sediul nostru social din: oraș Comănești, strada Vasile
Alecsandri nr. 1, județ Bacău, România, sau prin email la miruna.bombescu@mblawyer.ro .
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Vom răspunde la fiecare dintre aceste solicitari ale dumneavoastra în cel mult 1 (o) lună de la primirea solicitarii,
exceptând situația în care avem nevoie sa extindem aceasta perioada cu inca cel mult 2 (doua) luni de la primirea
solicitării initiale) ținându-se seama de complexitatea și numărul solicitărilor primite. Vă vom informa cu privire la
orice astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea solicitării initiale, impreuna cu motivele întârzierii.
Precizăm totodată faptul că exercitarea drepturilor dumneavoastra de către persoana vizată mai sus-mentionate
este gratuită. In cazul solicitarilor care sunt manifest nefondate sau excesive, in particular din cauza caracterului lor
repetitiv, vom putea: (a) să percepem o taxa rezonabila avand in vedere costurile administrative ale furnizarii
informatiilor de comunicare sau ale realizarii actiunii solicitate; sau (b) să refuzam să dăm curs solicitarii, cu
motivarea răspunsului nostru.
Dacă solicitați copii suplimentare ale Datelor dumneavoastră care fac obiectul prelucrarii, vă vom putea percepe o
taxă rezonabilă, care se bazează pe costurile administrative ale furnizării acestor copii.
Dacă nu sunteți mulțumiți de răspunsul nostru, puteți face o plângerecătre ANSPDCP. Mai multe informații despre
procedura aferentă plângerilor adresate puteți găsi pe website-ul ANSPDCP accesând următorul link:
http://dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor .
ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
Pentru orice nelămuriri, clarificări sau orice detalii de care aveți nevoie cu privire la prezenta Politică de Prelucrare
a Datelor cu Caracter Personal vă puteți adresa Responsabilului nostru cu protecția datelor la adresa de email:
miruna.bombescu@mblawyer.ro sau la adresa sediului nostru în atenția Responsabilului nostru cu protecția
datelor.
ACTUALIZAREA POLITICII
Prezenta Politică de Prelucrare a Datelor este supusă modificărilor ulterioare (de ex., din cauza modificărilor
legislative și de practică în materie, ori a modificărilor în activitățile noastre de afaceri, etc.), ultima versiune a
Politicii fiind afișata pe Website-ul nostru. În măsura în care doriți să vi se comunice o versiune anterioară a Politicii
noastre, ne puteți transmite o solicitare la urmatoarea adresa de email: secretariat@spitalulcomanesti.ro .
În cazul în care vom efectua modificări minore ale Politicii noastre de Prelucrare a Datelor (ce nu se referă la
modificarea de categorii de date prelucrate, tipuri de prelucrări, scopuri și modalități de prelucrare), vom actualiza
această Politică cu o nouă dată efectivă menționată la începutul acesteia. Prelucrarea informațiilor dumneavoastră
va fi guvernată astfel de prevederile noii versiuni a Politicii de prelucrare a Datelor doar de la data efectivă a acesteia.
În cazul în care vom efectua modificări majore ale Politicii noastre de prelucrare a Datelor (ce se referă la
modificarea de categorii de date prelucrate, tipuri de prelucrări, scopuri și modalități de prelucrare), vă vom informa
în prealabil despre această modificare fie via e-mail (dacă este posibil), fie prin publicarea unui anunț în acest sens
pe Website-ul nostru.
Ori de câte ori este necesar conform legii, vom obține consimțământul dumneavoastră expres, specific, informat și
în scris anterior prelucrării Datelor dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri și modalități decât cele
pentru care am obținut consimțământul dumneavoastră anterior.
Prezenta Politică se completează cu alte politici specifice în materia prelucrării Datelor cu caracter personal,
respectiv: (a) Politica de prelucrare a datelor prin sisteme CCTV, și (b) Politica de utilizare a cookies, disponibile pe
Website-ul nostru.
Spitalul Orasenesc “Ioan Lascar” Comanesti
Dna. Ec. Rîșnoveanu Elena
Manager
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