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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

3.19 Aplicare 1electronic Cardiologie As. șef as. Claudia Anca Aldea 31.10.2018
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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
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4. Scopul şi domeniul de aplicare a procedurii 
Procedura stabileşte măsurile tehnice şi organizatorice care trebuie aplicate în vederea 

soluţionării plângerilor şi cererilor cu privire la modul de utilizare a datelor cu caracter personal de 
către SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ. 

Procedura se aplică de către Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal (denumit în 
continuare DPO). 

5. Documente de referinţă (reglementări) aplicabile 
5.1. 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); 

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

Codului controlului intern managerial al entităţilor publice; 

6. Definiţii şi abrevieri 
6.1. Definiţii 

- Date cu caracter personal - Orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă (persoană vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare (cum ar fi: 
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on-line sau la unul sau mai 
multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, 
economice, culturale sau sociale). 

- Prelucrare date cu caracter personal - Orice operaţiune sau set de operaţiuni care se 
efectuează asupra datelor cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, 
cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminare sau punerea la dispoziţie în 
orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea. 

- Restricţionarea prelucrării - marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a 
limita prelucrarea viitoare a acestora; 

- Sistem de evidenţă a datelor - orice set structurat de date cu caracter personal accesibile 
conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau repartizate după criterii 
funcţionale sau geografice; 

- Operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism care, 
singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor cu 
caracter personal - în cazul de faţă:  Spitalul mun. Mediaş; 

- Persoană împuternicită de operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, 
agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului; 

- Destinatar - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism căreia 
(căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o parte terţă; 

- Persoane vizate - persoanele ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate; 
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- Consimţământ al persoanei vizate - orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi 
lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-
o acţiune lără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 

- Parte terţă - o altă persoană fizică sau juridică, autorizată să prelucreze date cu caracter 
personal; 

- Încălcarea securităţii datelor cu caracter personal - o încălcare a securităţii care duce, în 
mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea sau divulgarea neautorizată a 
datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul 
neautorizat la acestea; 

- Cerere - solicitare făcută în scris sau prin poşta electronică, adresată de persoanele vizate în 
exercitarea drepturilor lor. 

6.2. Abrevieri ale termenilor 
- P.O. - Procedură operaţională 
- GDPR - 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 

- DPO - Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal 
- ANSPDCP - Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

7. Descrierea procedurii 
Spitalul Municipal Mediaş oferă posibilitatea persoanelor vizate, în conformitate art. 12 din 

GDPR, de a înainta o cerere scrisă, ori de câte ori va dori să îşi exercite drepturile privind protecţia 
datelor cu caracter personal (în temeiul articolelor 13-22 din GDPR). 

Informaţiile furnizate în temeiul articolelor 13 şi 14 din GDPR şi orice comunicare şi orice 
măsuri luate în temeiul articolelor 15-22 şi 34 din GDPR sunt oferite gratuit de către instituţie. în 
cazul în care cererile din partea unei persoane vizate sunt în mod vădit nefondate sau excesive, în 
special din cauza caracterului lor repetitiv, spitalul îşi exercită dreptul (în baza art. 12, alin (5)) de a 
lua următoarele măsuri: 

- Să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea 
informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; 

- Să refuze să dea curs cererii. 

7.1. Forma de redactare şi de expediere a cererii 
Cererea privind exercitarea drepturile privind protecţia datelor cu caracter personal, reglementate 

de GDPR, este întocmită în formă scrisă şi trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii: 
- datele de identificare ale persoanei care întocmeşte cererea/ plângerea (numele, prenumele şi 

CNP-ul); 
- calitatea persoanei care întocmeşte cererea/ plângerea; 
- obiectul cererii, respectiv descrierea completă a informaţiilor/modificărilor solicitate; 
- datele de corespondenţă (adresa de corespondenţă şi adresa de e-mail), în vederea 

transmiterii răspunsului; 
- data întocmirii; 
- semnătura persoanei care întocmeşte cererea/ plângerea. 
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SPITALUL 
MUNICIPAL 

MEDIAȘ

Procedura Sistemului de Control Managerial
Ediția: 1

Nr. exemplare: 2

Soluţionarea cererilor privind 
utilizarea datelor cu caracter personal

Revizia: 0

Nr. exemplare: 2

Cod: GDPR-002 Exemplar nr.: 1

Pag.: "  din "6 14

în conformitate cu art. 12, alin (6), spitalul poate solicita furnizarea de informaţii suplimentare 
necesare pentru a confirma identitatea persoanei vizate. 

Cererile pot fi expediate astfel: 
- Prin depunerea acestora în format fizic la adresa de corespondenţa a DPO (vezi secţiunea 

Date contact DPO); 
- Scanate, prin e-mail, la adresa de e-mail: dpo@spitalulmedias.ro. 

Cererile formulate de persoanele vizate vor fi înregistrate de către DPO, care are obligaţia de a le 
comunica acestora numărul de înregistrare. 

7.2. Forma de redactare şi de expediere a răspunsului 
Răspunsul la cererea depusă de persoana vizată este întocmit în formă scrisă şi va cuprinde cel 

puţin următoarele informaţii: 
- identitatea şi datele de contact ale operatorului;  
- scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al 

prelucrării;  
- categoriile de date cu caracter personal prelucrate;  
- destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal, dacă este cazul;  
- acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu 

caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili 
această perioadă;  

- sursa colectării datelor şi drepturile persoanei vizate privind: rectificarea, ştergerea, 
restricţionarea, opoziţia şi posibilitatea de a depune o plângere la ANSPDCP. (în cazul cererii 
privind accesul la datele cu caracter personal); 

- informaţii privind motivele respingerii cererii (dacă este cazul); 
- măsurile luate în temeiul articolelor 15-22 şi 34 din GDPR pentru soluţionarea cererii (în 

funcţie de obiectul cererii: rectificarea, ştergerea, restricţionarea, portarea datelor, etc.); 
Răspunsul va fi expediat după cum urmează: 
- în format fizic la adresa de corespondenţă a persoanei vizate, menţionată în cerere; 
- Scanat, prin e-mail, la adresa de e-mail specificată de persoana vizată în cerere. 

7.3. Termenul în care se soluţionează cererile; 
Termenul în care DPO va furniza persoanei vizate orice informaţii menţionate la articolele 13 şi 

14 din GDPR şi orice comunicări în temeiul articolelor 15-22 şi 34 din GDPR este de maxim 30 
zile. 

Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este necesar, ţinându-se seama de 
complexitatea şi numărul cererilor. DPO informează persoana vizată cu privire la orice astfel de 
prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, prezentând şi motivele întârzierii. 

Dacă nu ia măsuri cu privire la cererea persoanei vizate, spitalul informează persoana vizată, fără 
întârziere şi în termen de cel mult o lună de la primirea cererii, cu privire la motivele pentru care nu 
ia măsuri şi la posibilitatea de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere şi de a 
introduce o cale de atac judiciară. 
7.4. Datele de contact ale DPO; 

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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Cererile vor fi transmise către responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal, prin e-mail 
sau la adresa de corespondenţă, aşa cum sunt prezentate mai jos: 

- Nume: VIOREL ADY BOGDAN 
- Adresă corespondenţă: Loc. Mediaş str. Cloşca nr.2 jud. Sibiu; 
- Număr de telefon: 0786 917 562 , disponibil între orele: 08:00-15:00, de Luni până Joi; 
- Adresă de email: dpo@spitalulmedias.ro 

8. Înregistrări: 
8.1. Anexa 1 - Cerere privind accesul persoanei vizate la datele prelucrate; 
8.2. Anexa 2 - Cerere privind ştergerea datelor personale prelucrate; 
8.3. Anexa 3 - Cerere privind restricţionarea prelucrării datelor personale; 
8.4. Anexa 4 - Cerere privind portabilitatea datelor personale; 
8.5. Anexa 5 - Cerere privind rectificarea datelor personale; 
8.6. Anexa 6 - Răspuns la cereri privind accesul la datele prelucrate; 
8.7. Anexa 7 - Răspuns la cereri privind ştergerea/restricţionarea/ portabilitatea/ restricţionarea 

datelor personale 
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Anexa 1 

Cerere privind accesul la datele prelucrate 

Subsemnatul/a __________________________________________, identificat/ă cu  
CNP:____________________, având calitatea de _______________, în temeiul art. 15 din 
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, vă rog să-mi comunicaţi dacă 
următoarele date cu caracter personal care mă privesc (se vor enumera datele cu caracter 
personal vizate): 

au fost prelucrate sau nu în cadrul instituţiei dumneavoastră. 

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi măsurile legale pentru a primi informaţiile 
solicitate în baza art. 15 din Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 la următoarea 
adresă ____________________________________________________________________/ 
la următoarea adresa de poştă electronică ___________________________. 

De asemenea, solicit/nu solicit o copiei a acestora. 

Data Semnătura

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 2 

Cerere privind ştergerea datelor personale prelucrate 

Subsemnatul/a __________________________________________, în calitate de 
__________________, identificat/ă cu CNP: ________________________, având în 
vedere: 

☐Contractul __________________________________ din data _____________ 
☐Alte motive: 

în temeiul art. 17 din 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, solicit ştergerea datelor 
cu caracter personal, pentru următorul motiv/ următoarele motive: 

☐datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru 
care au fost colectate sau prelucrate; 

☐persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea şi nu 
există niciun alt temei juridic pentru desfăşurarea operaţiunilor de prelucrare a datelor 
cu caracter personal; 

☐persoana vizată se opune prelucrării, din motive legate de situaţia sa particulară si nu 
există alte motive legitime pentru desfăşurarea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu 
caracter personal; 

☐datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
☐datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care 

revine operatorului de date cu caracter personal în temeiul dreptului U.E. sau al 
dreptului intern sub incidenţa căruia se afla operatorul de date cu caracter personal; 

Vă rog să îmi transmiteţi răspunsul la (se bifează opţiunea dorită): 
☐La o altă adresă de corespondenţă, respectiv: oraşul/comuna/satul ___________________ 

str. ________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___,et. ___, ap. ___, cod poştal ___________, 
jud. ________________ 

☐La următoarea adresă de e-mail: ___________________ 

Data Semnătura

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 3 

Cerere privind restricţionarea prelucrării datelor personale 

Subsemnatul/a __________________________________________, în calitate de 
__________________, identificat/ă cu CNP: ________________________,  

în temeiul art. 18 din 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, solicit restricţionarea prelucrării 
datelor personale deţinute de SPITALUL  MUNICIPAL MEDIAŞ datorită următorului/ următoarelor 
motive: 

Vă rog să îmi transmiteţi răspunsul la (se bifează opţiunea dorită): 
☐La o altă adresă de corespondenţă, respectiv: oraşul/comuna/satul ___________________ 

str. ________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___,et. ___, ap. ___, cod poştal ___________, 
jud. ________________ 

☐La următoarea adresă de e-mail: ___________________ 

Data Semnătura

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 4 

Cerere privind portabilitatea datelor personale 

Subsemnatul/a __________________________________________, în calitate de 
__________________, identificat/ă cu CNP: ________________________,  
în temeiul art. 20 din 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, solicit transferul datelor personale 
deţinute de SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ, la adresa de e-mail: _________________________  

Data Semnătura

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 5 
Cerere privind rectificarea datelor personale 

Subsemnatul/a __________________________________________, în calitate de 
__________________, identificat/ă cu CNP: ________________________, 

în temeiul art. 16 din 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, vă rog să dispuneţi măsurile legale 
pentru ca datele cu caracter personal care mă privesc (se vor enumera datele cu caracter personal 
vizate) 

să fie rectificate/actualizate, deoarece acestea sunt incomplete/ inexacte. 

Anexez în original/copie următoarele documente pe care se întemeiază prezenta cerere:  

Faţă de cele de mai sus, vă rog să dispuneţi ca informaţiile privind măsurile dispuse potrivit 
solicitării formulate să-mi fie comunicate la următoarea 
☐adresă de corespondenţă, respectiv: oraşul/comuna/satul ___________________ str. 

________________ nr. ___, bl. ___, sc. ___,et. ___, ap. ___, cod poştal ___________, jud. 
________________ 

☐adresă de e-mail: ___________________ 
Data Semnătura

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 6 

Răspuns la cererea nr. ___/_____ 
privind accesul la datele prelucrate 

Stimate domn / Stimată doamnă ________________________ 
în urma cererii Dumneavoastră nr . ___/_______ prin care solicitaţi accesul la datele cu caracter 

personal prelucrate de SPITALUL MUNICIPAL MEDIAŞ, vă transmitem următoarele informaţii: 
1. Date de identificare operator: 

1.1. Denumire operator: Spitalul Municipal Mediaş; 
1.2. Forma juridică: Instituţie de stat; 
1.3. Sediul: Mun. Mediaş str. Cloşca, nr. 2 jud. Sibiu; 
1.4. Cod unic de înregistrare: 4751469; 
1.5. Date contact: tel.: 0269. 842 550, e-mail: secretariat@spitalulmedias.ro 

2. Scopul prelucrării datelor personale ale dumneavoastră este reprezentat de: 
________________________________________________________________________________  
acest lucru fiind realizat în baza (temeiul juridic) 
________________________________________________________________________________ 

3. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate sunt următoarele: 
4. Datele personale ale dumneavoastră sunt transmise următorilor destinatari: 
5. Perioada pentru care vor fi stocate datele personale ale dumneavoastră este de (se 

completează doar în măsura în care este posibil): 
6. În baza Regulamentului (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, aveţi următoarele drepturi: 
dreptul de rectificare a datelor, dreptul la ştergere a datelor, dreptul de restricţionare a 
datelor, dreptul la opoziţie, precum şi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii 
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP). 

7. Sursa colectării datelor personale ale dumneavoastră este reprezentată de: 

Informaţiile şi documentele solicitate v-au fost furnizate la următoarea adresă de corespondenţă: 
________________________________________________________________________________/ 
în format electronic, la adres de e-mail: ________________________ 

Data Semnătura DPO

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

mailto:secretariat@spitalulmedias.ro
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Anexa 7 
Răspuns la cererea nr. ___/____ 

privind ___________  
Stimate domn / Stimată doamnă ________________________ 
în urma cererii Dumneavoastră nr . ___/_______ prin care solicitaţi ştergerea/restricţionarea/ 

portabilitatea datelor cu caracter personal prelucrate de  Spitalul Municipal Mediaş, vă transmitem 
următoarele: 
☐Cererea dumneavoastră a fost respinsă întrucât: 

☐Cererea dumneavoastră a fost acceptată şi au fost întreprinse următoarele măsuri:  

Data Semnătura DPO

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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