INFORMARE PACIENT CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu prevederile articolelor 12, 13 și 14 din GDPR (Regulamentul general privind protecția
datelor cu caracter personal) nr. 679/2016, vă aducem la cunoștință următoarele:
1. DATELE INSTITUȚIEI
SPITALUL ORĂȘENESC HÂRȘOVA
str. Vadului, nr. 76, Hîrșova, jud. Constanța
telefon: 0241/870.208 // e‐mail: secretariat@spitalharsova.ro
2. DATELE DE CONTACT ALE RESPONSABILULUI CU PROTECȚIA DATELOR
Nume: Andrei Dogaru
Adresă de corespondență: str. Vadului, nr. 76
telefon: 0241/870.208 // e‐mail: DPO@spitalharsova.ro

−
−

−
−
−
−
−

3. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR
acordarea asistenței medicale și monitorizarea stării de sănătate;
completarea fișelor și formularelor specifice (foaia de observație, formulare medicale, solicitări
consult/investigații medicale, scrisoare medicală, bilet de trimitere/internare, bilet externare, concediu
medical etc.);
înregistrarea în sistemul informatic;
înregistrarea efectuării serviciilor medicale;
decontarea serviciilor medicale;
gestionarea programelor naționale de sănătate;
raportarea în scopul supravegherii bolilor transmisibile.

4. BAZA LEGALĂ
Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale institutului în conformitate cu
următoarele acte normative:
− Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății;
− OMS 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate
publică pentru anii 2017 și 2018;
− OMS 1466/2008 privind aprobarea circuitului informațional al fișei unice de raportare a bolilor transmisibile;
− OMS 1611/2004 privind aprobarea circuitului informațional și al fișelor de declarare și supraveghere a
infecției HIV/SIDA;
− OMS 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților care primesc servicii medicale în
regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi;
− Ordinul (CAS) 846/2017 privind modificarea și completarea Normelor tehnice de realizare a programelor
naționale de sănătate curative pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul președintelui Casei Naționale
de Asigurări de Sănătate nr. 245/2017;
− H.G. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii și a Contractului‐cadru care reglementează condițiile
acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018‐2019;
− H.G. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare și de colectare a datelor pentru supravegherea
bolilor transmisibile.
− H.G. 774/2000 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G.1/2000.

5. CATEGORII DE DATE PE CARE LE PRELUCRĂM
Date personale: Nume, CNP, data nașterii, vârsta, sexul, adresa de domiciliu, numărul de telefon, adresa
de e‐mail, ocupația, nivelul de studii, înălțimea, greutatea, seria și numărul cărții de identitate sau, după caz, a
certificatului de naștere, statutul asiguratului, locul de muncă.
Date sensibile (cu caracter special): date despre starea dvs. actuală de sănătate, istoricul medical
(diagnostice, rezultate investigații medicale și de laborator), date biometrice, date genetice.
Colectăm și stocăm imaginea dumneavoastră prin intermediul sistemului de supraveghere video, în
temeiul interesului nostru legitim de a asigura securitatea persoanelor din incintă și a bunurilor unității sanitare.
6. TRANSMITEM DATELE ÎN ANUMITE SITUAȚII CĂTRE URMĂTOARELE INSTITUȚII
• Ministerul Sănătății, raportări cazuri boli transmisibile;
• Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), raportare servicii
medicale în vederea decontării;
• Dosarul electronic al pacientului;
• Direcția de Sănătate Publică, raportări cazuri boli transmisibile;
• Unități spitalicești în cazul transferului sau controalelor/investigațiilor medicale interspitalicești;
• Școala Națională de Sănătate Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar, raportare
servicii medicale în vederea validării și decontării;
• Institutul Național de Sănătate Publică ‐ Centrul de Control al Bolilor Transmisibile, raportări cazuri boli
transmisibile;
• Direcții Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în situații speciale, cazurile care necesită
asistență socială sau servicii specifice de protecție a copilului;
• MediCode ‐ date pseudonimizate, în scopul codificării medicale.
• Institutul de Medicină Legală, Serviciul Județean de Medicină Legală Constanța și organele de cercetare
penală, în situația comiterii unei infracțiuni și alte situații speciale.
7. STOCAREA DATELOR
Stocăm datele dvs. în format fizic și electronic până la 100 ani în cazul documentelor medicale. Pentru
stocarea acestora în format electronic folosim propriile servere. Nu folosim sisteme tip „cloud”.
8. DREPTURILE PACIENTULUI PRIVIND DATELE CU CARACTER PERSONAL PROCESATE
• Dreptul de acces la propriile date;
• Dreptul la rectificarea datelor (în cazul greșelilor/modificărilor);
• Dreptul de a fi șters / uitat (ștergerea datelor în cazul în care nu contravine niciunei prevederi legale) și
dreptul de a retrage consimțământul acordat pentru prelucrarea datelor;
• Dreptul la restricționarea prelucrării (în cazul în care nu contravine niciunei prevederi legale /
interesului vital al pacientului);
• Dreptul de a depune o plângere la ANSPDCP;
• Dreptul la portabilitatea datelor (la cerere);
• Dreptul la opoziție.
Vă comunicăm că, în scopul protejării unor interese vitale ce prevalează asupra intereselor, drepturilor și
libertăților persoanei vizate, justificând prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și luând în considerare
îndeplinirea unor obligații legale și contractuale ale unității noastre sanitare, aveți obligația de a ne furniza datele
dvs. personale.
Minorii cu vârsta de minimum 16 ani împliniți își pot exprima liber și neviciat consimțământul pentru
prelucrarea datelor personale. Pentru minorii cu vârsta mai mică de 16 ani, precum și pentru persoanele fără

discernământ (sau lipsiți de capacitate de exercițiu), consimțământul va putea fi exprimat de către
reprezentantul lor legal.
Pentru mai multe informații ne puteți contacta la adresele menționate la punctul 1 și punctul 2. Aceste
informații sunt disponsibile și pe pagina de internet a spitalului (www.spitalharsova.ro)

AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ ȘI SUNT DE ACORD CA DATELE MELE
PERSONALE SĂ FIE PRELUCRATE ÎN SCOPURILE PRECIZATE,
ÎN TEMEIUL REGULAMENTULUI UE nr. 679/2016 (GDPR),
NUME ȘI PRENUME
SEMNĂTURĂ

DATA:

