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1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției 
procedurii: 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii: 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției: 

Nr. 
crt.

Elemente privind 
responsabilii / 
operațiunea

Numele și prenumele Funcția Data Semnătura

1.1 Elaborat insp. Viorel Ady Bogdan D.P.O. 28.10.2018

1.2 Verificat c.j. Marius-Ciprian Man R.M.C. 29.10.2018

1.3 Aprobat Constantin Gheorghe Nicorici Manager 30.10.2018

Nr. 
crt.

Ediția sau după caz, 
revizia în cadrul ediției Componentă revizuită Modalitatea reviziei

Data la care se aplică 
prevederile reviziei sau 

ediției

2.1 ediția inițială

Nr. 
crt.

Scopul 
difuzării

Exemplar 
nr. Compartiment Funcția Numele și prenumele Data 

primirii Semnătura

3.1 Aprobare 1,2 Manager Manager Constantin Gheorghe Nicorici 30.10.2018

3.2 Aplicare 1electronic Comitet Director Manager Constantin Gheorghe Nicorici 31.10.2018

3.3 Aplicare 1electronic Comitet Director Director Medical dr. Jan-Mircea Truța 31.10.2018

3.4 Aplicare 1electronic Comitet Director Director Economic ec. Sanda Radu 31.10.2018

3.5 Arhivare 1 Manag. calității R.M.C. c.j. Marius-Ciprian Man 31.10.2018

3.6 Aplicare 2 GDPR D.P.O. insp. Viorel Ady Bogdan 31.10.2018

3.7 Aplicare 1electronic R.U.N.O.S. Șef birou ec. Sanda Novac 31.10.2018

3.8 Aplicare 1electronic Birou contabilitate Șef birou Adela Sâmpetrean 31.10.2018

3.9 Aplicare 1electronic Tehnic-Administrativ Șef serviciu ing. Ionel Chirnogea 31.10.2018

3.10 Aplicare 1electronic Achiziții publice Șef birou insp. Denisa Pop 31.10.2018

3.11 Aplicare 1electronic Comp. informatică Șef birou Florin Cojocaru 31.10.2018

3.12 Aplicare 1electronic Arhivă Registrator Ana Bârghișan 31.10.2018

3.13 Aplicare 1electronic Birou internări Registrator Monica Tolan 31.10.2018

3.14 Aplicare 1electronic Tehnică medicală Inginer Raul Josan 31.10.2018

3.15 Aplicare 1electronic As. șef unitate As. șef unitate as. Ștefania Mihaela Marți 31.10.2018

3.16 Aplicare 1electronic Medicală Medic șef secție dr. Svetlana Morari 31.10.2018

3.17 Aplicare 1electronic Medicală As. șef as. Sorina Neamțu 31.10.2018

3.18 Aplicare 1electronic Cardiologie Medic șef secție dr. Ioan Burian 31.10.2018
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3.19 Aplicare 1electronic Cardiologie As. șef as. Claudia Anca Aldea 31.10.2018

3.20 Aplicare 1electronic Neurologie Medic șef secție dr. Livia Ionela Someșan 31.10.2018

3.21 Aplicare 1electronic Neurologie As. șef as. Ligia Cerghizan 31.10.2018

3.22 Aplicare 1electronic Chirurgie Medic șef secție dr. Bogdan-George Burghelea 31.10.2018

3.23 Aplicare 1electronic Chirurgie As. șef as. Ioana Marinela Balaniuc 31.10.2018

3.24 Aplicare 1electronic Obstetrică-Ginecologie Medic șef secție dr. Edvin Vaso 31.10.2018

3.25 Aplicare 1electronic Obstetrică-Ginecologie As. șef as. Lenuța Hetea 31.10.2018

3.26 Aplicare 1electronic Nou născuți Medic coordonator dr. Elena Paul 31.10.2018

3.27 Aplicare 1electronic Nou născuți As. coordonator as. Valeria Orban 31.10.2018

3.28 Aplicare 1electronic Pediatrie Medic șef secție dr. Sabina Dana Ilieș 31.10.2018

3.29 Aplicare 1electronic Pediatrie As. șef as. Gitta Vincze 31.10.2018

3.30 Aplicare 1electronic A.T.I. Medic șef secție dr. Robertino Răilean 31.10.2018

3.31 Aplicare 1electronic A.T.I. As. șef as. Maria Hoța 31.10.2018

3.32 Aplicare 1electronic Boli Infecțioase Medic șef secție dr. Aurelia Bogdan 31.10.2018

3.33 Aplicare 1electronic Boli Infecțioase As. șef as. Elena Mirela Nicoară 31.10.2018

3.34 Aplicare 1electronic Oftalmologie Medic coordonator dr. Niculina Petre 31.10.2018

3.35 Aplicare 1electronic O.R.L. Medic coordonator dr. Vasile Marian 31.10.2018

3.36 Aplicare 1electronic Anatomie patologică Medic șef secție dr. Ana Maria Cociaș 31.10.2018

3.37 Aplicare 1electronic Radiologie Medic șef secție dr. Silviu Mircea Velișcu 31.10.2018

3.38 Aplicare 1electronic Radiologie As. șef as. Lucia Popa 31.10.2018

3.39 Aplicare 1electronic Laborator clinic Medic șef secție dr. Delia Cristea 31.10.2018

3.40 Aplicare 1electronic Laborator clinic As. șef as. Ana Urdă 31.10.2018

3.41 Aplicare 1electronic Sterilizare As. coordonator as. Claudia Florea 31.10.2018

3.42 Aplicare 1electronic C.P.U. Medic coordonator dr. Gabriela Mihaly 31.10.2018

3.43 Aplicare 1electronic C.P.U. As. coordonator as. Ovidiu-Vasile Muntean 31.10.2018

3.44 Aplicare 1electronic Pneumologie Medic coordonator 31.10.2018

3.45 Aplicare 1electronic Pneumologie As. coordonator as. Cristina Curcean 31.10.2018

3.46 Aplicare 1electronic Recuperare Medic coordonator dr. Lucica Prisăcariu 31.10.2018

3.47 Aplicare 1electronic Recuperare As. coordonator as. Mihaela Hațegan 31.10.2018

3.48 Aplicare 1electronic As. Socială As. Social Teodora Streza 31.10.2018

3.49 Aplicare 1electronic C.P.I.A.A.M. Medic coordonator dr. Nicolae Rădulescu 31.10.2018

Reproducerea, utilizarea sau difuzarea către o terță parte a acestui document, fără acordul scris al Spitalului Municipal Mediaș, nu este permisă !



SPITALUL 
MUNICIPAL 

MEDIAȘ

Procedura Sistemului de Control Managerial
Ediția: 1

Nr. exemplare: 2

PRELUCRAREA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL

Revizia: 0

Nr. exemplare: 2

Cod: GDPR001 Exemplar nr.: 1

Pag.: "  din "3 9

Cuprins 
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea și aprobarea ediției sau, după caz, a reviziei în cadrul ediției 

procedurii: 1 

2. Situația edițiilor și a reviziilor în cadrul edițiilor procedurii: 1 

3. Lista cuprinzând persoanele la care se difuzează ediția sau, după caz, revizia din cadrul ediției: 1 

4. Scop 4 

5. Domeniul de aplicare 4 

6. Definiţii și abrevieri 4 

7. Documente de referință 5 

8. Responsabilităţi: 5 

9. Descrierea procedurii: 5 

9.1. Organizarea măsurilor de Protecţia Datelor cu Caracter Personal 5 

9.2. Consimţământul privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal 6 

9.3. Securitatea Datelor cu Caracter Personal şi Medical  6 

9.4. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal /Medical în mod manual (pe suport de hârtie) 6 

9.5. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în sistemul informaţoinal 7 

9.6. Reguli de asigurare a securităţii informaţionale 7 

9.7. Reguli cu privire la Protecţia Datelor cu Caracter Personal în cadrul Biroului RUNOS 7 

9.8. Securitatea Biroului RUNOS 8 

10. Înregistrări: 8 

Anexa 1 9

Reproducerea, utilizarea sau difuzarea către o terță parte a acestui document, fără acordul scris al Spitalului Municipal Mediaș, nu este permisă !



SPITALUL 
MUNICIPAL 

MEDIAȘ

Procedura Sistemului de Control Managerial
Ediția: 1

Nr. exemplare: 2

PRELUCRAREA DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL

Revizia: 0

Nr. exemplare: 2

Cod: GDPR001 Exemplar nr.: 1

Pag.: "  din "4 9

4. Scop 
Prezentul regulament reglementează și garantează protejarea drepturilor și libertăţilor 

fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viață familială și privată, precum şi 
normele referitoare la libera circulaţie a datelor cu caracter personal. 

Regulamentul are scopul de a asigura nivelul corespunzător al protecţiei datelor cu caracter 
personal ale persoanelor care beneficiază de servicii medicale prin aplicarea corespunzătoare a 
legislaţiei în vigoare. 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul spitalului este prestarea de servicii 
medicale acordate pacienţilor, toate fişele din ambulator, camera de gardă, a pacienţilor internaţi, 
incusiv alte formulare şi registre, fişe pe suport de hârtie, note la cazurile de deces, certificate, 
extrase, trimiteri la investigaţii, care conţin date cu caracter personal şi se consideră purtătoare de 
date cu caracter personal. 

În relizarea scopului de prestare a serviciilor medicale, personalul medical al spitalului este în 
drept a solicita pacienților sau aparținătorilor următoarele date: numele și prenumele, data şi locul 
naşterii, cardul de sănătate, un număr de telefon de contact, adresa de domiciliu, profesia şi/
sau locul de muncă, C.N.P., cetăţenia, semnătura. 

Pentru respectarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal , personalul medical va  respecta 
cu stricteţe următoarele reguli: 

- toate documentele medicale ce conţin date cu caracter medical şi personal urmează a fi păstrate 
în locuri special destinate, în dulapuri care se încuie; 

- nu se admite divulgarea datelor cu caracter personal în discuţii între salariaţi, cu excepţia 
cazurilor de necesitate de serviciu; 

- acordarea asistenţei medicale este iniţiată la etapa de programare a pacientului şi prevede 
prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- datele cu caracter personal ale persoanelor ce beneficiază de servicii medicale în cadrul 
spitalului sunt prelucrate (preluate, prelucrate, stocate) în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare.  

În conformitate cu Regulamentul U.E. nr 679/2016, persoanele vizate îşi pot exercita drepturile 
de acces, de intervenţie şi de opoziţie. 

5. Domeniul de aplicare 
Prezentul regulament se aplică în cadrul activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal 

efectuate de structurile și compartimentele unității în calitatea acestora de operatori sau împuterniciţi 
ai operatorilor și priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal efectuate, în tot sau în parte, prin 
mijloace automate. 

6. Definiţii și abrevieri 
a) date cu caracter personal - orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau 

identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct 
sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai 
mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau 
sociale. 

b) Prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operaţiune sau set de operaţiuni care se 
efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum 
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ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt 
mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea. 

c) Operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv 
autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi 
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de 
prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în baza 
unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de drept 
privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ. 

d) Date privind sănătatea - date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei 
personae fizice, inclusiv prestarea de servicii medicale care dezvăluie informaţii despre 
starea de sănătate a acesteia. 

7. Documente de referință 
7.1. REGULAMENTUL (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European şi al 

Consiliului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecţia datelor, denumit în continuare GDPR); 

7.2. Decizii ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Datelor cu Caracter Personal. 
7.3. Manualul de Management al SMC, cod MC, ed. 2, rev. 0; 
7.4. SR EN ISO 9001:2015, Sisteme de management al calității – Cerințe; 
7.5. Ordinul secretarului general al Guvernului nr. 600 din 20 aprilie 2018 privind aprobarea 

Codului controlului intern managerial al entităţilor publice;  
7.6. Ordinul MS nr. 446/2017 privind aprobarea Standardelor, Procedurii si metodologiei de 

evaluare si acreditare a spitalelor; 
7.7. LEGEA nr. 102 din 3 mai 2005 (*actualizată*) privind înfiinţarea, organizarea şi functionarea 

Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; 
7.8. LEGEA nr. 16 din 2 aprilie 1996 (*republicată*) (*actualizată*) privind Arhivelor Naţionale; 
7.9. LEGEA nr. 544 din 12 octombrie 2001 (*actualizată*) privind liberul acces la informaţiile de 

interes public; 

8. Responsabilităţi: 
8.1. Responsabil de proces = registrator/ operator / asistent medical 
8.2. Echipa de proces = medic sef secţie + Director medical + responsabilii cu bazele de date 

DRG si SIUI pe secţii si pe spital 

9. Descrierea procedurii: 
9.1. Organizarea măsurilor de Protecţia Datelor cu Caracter Personal 

Documentaţia medicală, inclusiv fişe ale pacienţilor înregistraţi în cadrul spitalului, inclusiv alte 
formulare şi registre care conţin date cu caracter personal şi medical se consideră purtătoare de date 
cu caracter personal; 

Documentaţia urmează a fi păstrată de angajaţii instituţiei în birouri şi spaţii special 
destinate(arhivă, statistică, birouri medici şi asistente medicale, laboratoare); 
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Fişele medicale după externarea pacienţilor sunt păstrate în arhiva spitalului în conformitate cu 
cerinţele nomenclatorului arhivistic şi legislaţia în vigoare; 

Transmiterea fişelor medicale în alte secţii se asigură numai cu personal medical şi auxiliar 
responsabil; 

Nu se permite eliberarea fişelor medicale în original pacienţilor sau reprezentanţilor acestora; 
În scopul evitării divulgării datelor cu caracter personal şi medical se cere obligatoriu stabilirea 

identităţii persoanei care recepţionează fişele medicale prin verificarea actului de identitate , 
legitimaţia de serviciu, etc.; 

Nu se permit discuţii prin telefon referitor la datele cu caracter personal şi medical. 
9.2. Consimţământul privind Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal 

Datele personale ale pacienţilor sunt prelucrate (preluate, prelucrate, stocate) de către spital, în 
conformitate cu prevederile Regulamentului U.E. nr.679/2016 şi actele normative în vogoare din 
domeniul sănătăţii, în scopul efectuării de servicii medicale 
9.3. Securitatea Datelor cu Caracter Personal şi Medical  
Şefii de secţie/compartimente organizează măsuri de instruire a persoanelor din subordine 

privind protecţia datelor cu caracter personal având ca referinţă prevederile prezentului Regulament; 
Toţi salariaţii spitalului efectuează prelucrarea datelor cu caracter personal conform atribuţiilor 

funcţionale; 
Nu se admite prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât în scopul exercitării 

obligaţiunilor funcţionale; 
Nu se admite divulgarea datelor medicale cu caracter personal persoanelor terţe prin telefon sau 

prin comunicare directă fără stabilirea identităţii persoanei şi a temeiului legal al solicitării; 
Nu se admite divulgarea datelor medicale cu caracter personal în discuţii între salariaţi, cu 

excepţia cazurilor de necesitate de serviciu; 
Personalul medical este obligat să explice pacienţilor, solicitanţilor motivele nedivulgării datelor 

medicale cu caracter personal sau refuzul eliberării unor documente medicale, etc.; 
Computerele, serverele, alte terminale de acces sunt amplasate în locuri cu acces limitat pentru 

persoane neautorizate; 
Şefii de servicii, personalul medical la locul de muncă trebuie să organizeze plasarea 

dispozitivelor electronice şi a documentelor în format scris ce conţin date cu caracter personal astfel 
încât să răspundă necesităţii asigurării securităţii acestora contra accesului neautorizat, furturilor, 
incendiilor, inundaţiilor şi altor posibile riscuri. 
9.4. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal /Medical în mod manual (pe suport de hârtie) 

Fişele medicale din cadrul spitalului (FOGG, formulare, registre) se consideră purtătoare de date 
cu caracter personal; 

FOCG a tuturor pacienţilor înregistraţi în cadrul spitalului sunt păstrate până la arhivare în cadrul 
Compartimentului Statistică; 

Acordarea asistenţei medicale prevede prelucrarea datelor cu caracter personal; 
Datele cu caracter personal a beneficiarilor de servicii prestate în spital sunt prelucrate în scopul 

efectuării de servicii medicale; 
Refuzul pacientului privind furnizare datelor cu caracter personal nu va afecta calitatea 

îngrijirilor şi tratamentul de care beneficiază în cadrul spitalului, în situaţia în care prelucrarea este 
necesară pentru prevenirea unui pericol imminent; 
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Informaţiile înregistrate cu privire la datele cu caracter personal ale pacienţilor sunt destinate 
utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: 

- MINISTERUL SĂNĂTĂŢII 
- DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEŢULUI SIBIU 
- CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SIBIU 
- Organe competente (instanţe judecătoreşti), organe de cercetare (Parchet, Poliţie) 
- Mass-media, numai cu acordul pacientului cu respectarea Legii nr.46/2003 privind drepturile 

pacientului şi a prezentului regulament. 
9.5. Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în sistemul informaţoinal 

Datele cu caracter personal ce se prelucrează sunt următoarele: 
- Numele și Prenumele 
- Data si locul naşterii 
- CNP 
- Sexul 
- Adresa, domiciliu, reşedinţa 
- Date privind sănătatea 

Sistemul informaţional de prelucrare a datelor cu caracter personal din cadrul spitalului este 
alcătuit din următoarele elemente (mijloace tehnice şi soft) 

- Staţie de lucru 
- Servere 

Toţi utilizatorii (inclusiv personalul care asigură susţinerea tehnică, administratorul de reţea, 
programatori, administratori ai bazelor de date) au un indentificator personal (ID-utilizatorului). 
Pentru confirmarea ID-ului utilizatorului sunt utilizate parole irepetabile de nu mai puţin de 7- 8 
caractere ce conţin litere din ambele registre, cifre şi alte semne simbolice. 
9.6. Reguli de asigurare a securităţii informaţionale 

9.6.1. păstrarea confidenţialităţii parolelor; 
9.6.2. interzicerea înscrierii parolelor pe suport de hârtie, în cazul în care nu se asigură 

securitatea păstrării acestora; 
9.6.3. modificarea parolelor de fiecare dată când sunt prezente indiciile eventualei 

compromiteri a sistemului sau parolei; 
9.6.4. este asigurată posibilitatea utilizatoruluide a alege şi schimba parolele individuale; 
9.6.5. este asigurată blocarea accesului după 3 tentative greşite şi autentificate; 
9.6.6. înainte de acordarea accesului în sistem, utilizatorii sunt informaţi despre faptul că 

folosirea sistemelor informaţionale de date cu caracter personal este controlată şi că 
utilizarea neautorizată a acestora se urmăreşte în conformitate cu legislaţia; 

9.6.7. totodată se asigură protecţia contra infiltrării programelor dăunătoare în softuri destinate 
prelucrării datelor cu caracter personal; 

9.6.8. controalele de securitate a informaţiilor de date cu caracter personal se efectuează cu 
regularitate cel puţin o dată pe an. 

9.7. Reguli cu privire la Protecţia Datelor cu Caracter Personal în cadrul Biroului RUNOS 
Se referă la stabilirea măsurilor organizatorice necesare pentru asigurarea confidenţialităţii şi 

integrităţii datelor cu caracter personal în cadrul RUNOS.  
Acestea sunt: 
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- orice informaţie referitoare la angajaţi, reflectată în sistemul informaţional, în dosarul 
personal, fişa personală, contractul individual de muncă, actele adiţionale la CIM, diverse 
registre specifice biroului RUNOS.; 

- colectarea şi prelucrarea datelor personale ale salariatului poate fi afectată exclusiv în scopul 
angajării, instruirii, avansării în serviciu, atestării, perfecţionării, furnizării de date către: 
Colegiul Medicilor; ITM; Casa de Pensii; DSP; Consiliul Judeţean Sibiu; Ministerul Sănătăţii 

- Biroul RUNOS este obligat să utilizeze datele cu caracter personal ale salariaţilor numai în 
limitele competenţelor funcţionale doar în timpul orelor de program; 

- Biroul RUNOS are obligaţia să excludă sau să rectifice la solicitarea salariatului datele 
personale incorecte sau incomplete şi a informaţiilor care se păstrează nelegitim; 

- Biroul RUNOS nu are dreptul să obţină şi să prelucreze date referitoare la convingerile 
politice, religioase, la viaţa privată, apartenenţa salariatului la sindicate, asociaţii religioase şi 
alte organizaţii sociale; 

- Biroul RUNOS nu trebuie să comunice unor terţi datele personale ale salariatului fără acordul 
scris al acestuia cu excepţia cazurilor prevăzute de lege şi respectând ierarihizarea de 
subordonare a spitalului ( M.S.;D.S.P.;C.J.SB;C.A.S.SB;ANAF;Casa de Pensii;ITM; Ordinul 
Asistenţilor;Colegiul Medicilor;etc.); 

- Biroul RUNOS trebuie/poate să permită accesul la datele personale ale salariatului doar 
persoanelor împuternicite necesare executării unor atrbuţii de serviciu(manager, dir. medical, 
dir.financiar-contabil,sindicat şi altora în conformitate cu legislaţia în vigoare); Cu această 
ocazie personalul biroului are obligaţia să prevină persoanele, care în exerciţiul funcţiunii 
solicită şi primesc date cu caracter personal ale salariatului, că poartă răspundere în 
conformitate cu legislaţia pentru divulgarea lor, luându-se în considerare prejudiciul adus prin 
aceasta salariatului. 

- De comun acord cu serviciul IT, Biroul RUNOS, trebuie să asigure protecţia datelor cu 
caracter personal în procesul exploatării sistemului informaţional, prevenirea scurgerii de 
informaţii, distrugerii, modificării şi copierii de date cu caracter personal; 

- Nu se admite în cadrul Biroului RUNOS accesul neautorizat la datele cu caracter personal ale 
salariaţiilor a persoanelor străine; 

- Predarea datelor cu caracter personal de către Biroul RUNOS în arhivă se face conform 
nomenclatorului arhivistic aprobat. 

9.8. Securitatea Biroului RUNOS 
- Dulapurile cu dosarele salariaţilor permanent închise; 
- La finele zilei de muncă se încuie uşile şi ferestrele; 
- Respectarea cerinţelor şi asigurarea securităţii contra incendiilor şi  altor posibile riscuri 

10. Înregistrări: 
10.1. Anexa 1 - Acordul informat al angajatului privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal 
10.2. FOCG 
10.3. Fișe pacient 
10.4. Registre consultații 

Reproducerea, utilizarea sau difuzarea către o terță parte a acestui document, fără acordul scris al Spitalului Municipal Mediaș, nu este permisă !
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Anexa 1 
ACORDUL INFORMAT al ANGAJATULUI 

Privind Protecţia Datelor cu Caracter Personal 

Stimată doamnă/domn angajat al Spitalului Municipal Mediaş 

În calitate de operator de date cu caracter personal, Spitalul Municipal Mediaş urmăreşte în permanenţă şi se asigură 
că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind Prelucrarea Datelor cu 
Caracter Personal. În particular prevederile Rgulamentului (U.E.) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 

Acest regulament privind confidenţialitatea este valabil începând cu data de 25 mai 2018 şi are rolul de a vă informa 
cu privire la: 
1. Ce înseamnă Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal 

• orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (o persoană vizată); o persoană 
identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element 
de identificare, date de localizare, un identificator Online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii 
identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

2. Care sunt categoriile de personae fizice ale căror date vor fi prelucrate 
• Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Spitalul Municipal Mediaş aparţin următoarelor 

categorii de personae fizice: pacienţi, aparţinători ai pacienţilor, angajaţii spitalului, reprezentanţi ai furinizorilor 
de servicii cu care spitalul se află în relaţie contractuală    

3. De ce prelucrează spitalul datele cu caracter personal 
• În conformitate cu prevederile Regulamentului (U.E.) nr.679/2018 şi actele normative în vigoare din domeniul 

sănătăţii, spitalul prelucrează datele cu caracter personal ale pacienţilor şi aparţinătorilor lor în scopul îndeplinirii 
obligaţiilor legale, de furnizare de servicii medicale. 

4. Către cine poate dezvălui Spitalul Municipal Mediaş datele cu caracter personal 
• Spitalul poate dezvălui datele cu caracter personal către următoarele categorii de destinatari: autorităţile 

judecătoreşti, autorităţile publice centrale şi locale, furnizori de servicii şi de bunuri, alta unităţi sanitare, 
organizaţii profesionale, organizaţii internaţionale cu profil medical. 

5. Care sunt drepturile persoanelor vizate 
5.1. dreptul la informare - dreptul de a primi un conţinut minim de informaţii cu privire la activităţile de prelucrare 

efectuate de către spital, în conformitate cu cerinţele legale; 
5.2. dreptul de acces la date - dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi în condiţiile 

stabilite de legislaţie, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu prelucrate de către operatorul de 
date cu caracter personal, precum şi detalii privind activităţile de prelucrare; 

5.3. dreptul de intervenţie asupra datelor - dreptul de a obţine de la operatorul de date cu caracter personal, la cerere şi 
în mod gratuit (după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii); 

5.4. dreptul de opoziţie - dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa 
particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii 
legale contrare; În ceea ce priveşte activităţile de promovare, persoanele vizate au dreptul de a se opune acestei 
prelucrări în orice moment. 

5.5. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate - dreptul de a obţine intervenţia umană cu privire la o 
asemenea decizie, dreptul de a exprima punctul de vedere privind o asemenea decizie şi de a contesta decizia; 

5.6. dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia în materie, fără a se aduce 
atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal. 

5.7. dreptul la portabilitatea datelor, respectiv  dreptul de a primi datele cu caracter personal într-o modalitate 
structurată, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de citit, precum şi dreptul ca aceste date să fie 
transmise de către Spitalul Municipal Mediaş către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite 
condiţiile prevăzute de lege; 

5.8. dreptul de a-şi retrage consimţământul atunci când există o prelucrare care se bazează pe acesta; 
5.9. dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de lege; 

Persoanele interesate îşi pot exercita drepturile menţionate mai sus în condiţiile prevăzute de Regulamentul(U.E.) nr.
679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, depusă la Secretariatul Spitalului Municipal Mediaş 

Reproducerea, utilizarea sau difuzarea către o terță parte a acestui document, fără acordul scris al Spitalului Municipal Mediaș, nu este permisă !
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