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              Manager , 

                                                                                            Dr. Lazureanu Voichita  

 

Informare privind protecția datelor cu caracter personal 
 

In conformitate cu prevederile articolele 12, 13 și 14 din Regulamentul general privind 

protecţia în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal 679/2016, vă 

aducem la cunoștiință următoarele:,  

1.  Datele operatorului de date : 
Spitalul Clinic de Boli Infectioase și Pneumoftiziologie Dr. Victor Babeș Timisoara  

Localitatea: Timișoara. Str. Gheorghe Adam nr 13/ 300310 

Judet: Timiș 

2. Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor 

S.C.TOTAL DATA MANAGEMENT S.R.L. , dpo@spitalul-vbabes-tm.ro. 

3.Scopuri și bază legală: 

 în cazul angajaţilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente 

contractelor de muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate 

 în cazul pacienţilor: în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce ne revin 

conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a 

diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente 

medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care 

acţionează în interesul persoanei vizate; 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea 

scopurilor  menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la 

dificultăţi în funcţionarea instituţiei medicale, precum și al organizării şi furnizării 

serviciilor medicale 

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale spitalului  în 

conformitate cu următoarele acte normative: 

-Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii 

-Hotărârea nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru 

care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a 

dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 

2018-2019 

-Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care 

primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi  

-Ordinul nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor 

naţionale de sănătate publică pentru anii 2017 şi 2018 

- Ordinul nr. 846/2017 privind modificarea şi completarea Normelor tehnice de realizare 

a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018, aprobate prin 

Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017 

- Ordinul nr. 1611/2004 privind aprobarea circuitului informaţional şi a fişelor de 

declarare şi supraveghere a infecţiei HIV/SIDA 
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- Legea nr. 53 / 2003 (Codul Muncii); 

- Legea nr. 227 / 2015 (Codul Fiscal); 

- Regulamentul UE 679/2016.  

4. Categorii de date pe care le prelucrăm: 

Date personale:Nume, CNP, data nașterii, vârstă, sex, adresa de domiciliu, telefon, 

adresa e-mail, profesia, nivel studii  

Date cu caracter special: date despre starea de sănătate actuală și istoricul medical 

(diagnostice, rezultate investigații medicale și de laborator)  

Imaginea dvs. o colectăm și stocăm prin intermediul sistemului de supraveghere video 

în temeiul interesului nostru legitim de a asigura securitatea persoanelor din incintă și a 

bunurilor institutului; 

Datele le transmitem către: 

 Ministerul Sănătații 

 Centrul de Control al Bolilor Transmisibile 

 Dosarul electronic al pacientului 

 Direcțiile de Sănătate Publică 

 Unități spitalicești în cazul tranferului sau controalelor/investigațiilor medicale 

inter-spitalicești 

 ANAF, ITM; 

  CNAS, CJAS; 

  Medici trimiţatori; 

  SMURD; 

 Servicii de asistenţă sociala si protectia copilului  

 Autorităţi locale; 

  Poliţie 

5. Stocarea datelor: 

Până la 100 ani in cazul documentelor medicale. 

Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic), folosim serverele proprii, 

durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în 

conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și a cele mai 

bune practici din acest domeniu 

6. Drepturile dumneavoastra 

 Dreptul de acces la date.  

Aveţi dreptul de a obţine accesul la datele dumneavoastră pe care le prelucrăm sau la 

copii ale acestora; aveţi, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire 

la scopul prelucrării. 

 Dreptul la rectificarea datelor.  

Aveţi dreptul de a obţine rectificarea inexactităţilor datelor dumneavoastră. 

 Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.  

Aveţi dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor 

cu caracter personal cu privire la prelucrareadatelor dumneavoastrăde către. 
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 Dreptul la portabilitatea datelor.  

Aveţi dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor dumneavoastră. 

7. Cum protejam informațiile confidențiale colectate 

 Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau 

în formă electronică.  

 Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu 

un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat. 

 De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de 

vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie 

a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea 

identifica o persoană. 

8. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal 

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi:  

 accesul la datele personale care vă privesc,  

 rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării,  

 dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.  

  În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter 

automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.  

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării. 

 

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul 

dumneavoastră, aveţi dreptul de a se retrage consimţământul în orice moment, fără 

a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de 

retragerea acestuia 

 

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu 

caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea 

să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră 

(nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați. 

 

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la 

adresa de e-mail  dpo@spitalul-vbabes-tm.ro. 

 

 Întocmit , 

  S.C. TOTAL DATA MANAGEMENT S.R.L. 
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