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1. NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA  DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL  

 

SPITALUL MUNICIPAL CARACAL este operator de date cu caracter personal nr. 

9427 .In calitatea sa de operator de date cu caracter personal ,  prin intermediul serviciilor 

medicale  furnizate, prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal ( nume si 

prenume, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, date din actele de stare civila, nr. asigurarii 

de sanatate , adresa, profesie, situatie familiala, obisnuinte/ preferinte/ comportament, date 

care denota originea etnica, CNP, seria si numarul actului de identitate si date privind 

starea de sanatate) prin mijloace automatizate / manuale, destinate imbunatatirii serviciilor 

de sanatate.  

Nu sunteti obligat(a) sa furnizati datele, dar acestea sunt necesare monitorizarii 

programelor de sanatate desfasurate in cadrul Spitalului Municipal Caracal . 

Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea imbunatatirii starii de sanatate a 

populatiei din zona arondata  Spitalului Municipal Caracal . 

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre spital si sunt comunicate 

numai urmatorilor destinatari : Directia de Sanatate Publica, Casa de Sanatate, Scoala 

Nationala de Sanatate Publica si Management Sanitar , institutii carora regelmentarile 

normative prevad obligativitatea transmiterii acestor date  ( instante judecatoresti, organe de 

cercetare penala, etc.). 

Potrivit art.19 din Legea nr. 677/ 2001 pentru protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si 

completata aplicam masurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu 

caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii , modificarii , 

dezvaluirii sau accesului neautorizat. Ca urmare , Spitalul Municipal Caracal a luat toate 

masurile de securitate conform Ordinului nr. 52/2002 privind aprobarea Cerintelor minime 

de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal.  

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de informare, de dreptul de acces 

la date , dreptul  de interventie asupra datelor, dreptul de opoziţie , dreptul de a nu fi supus 

unei decizii individuale . Totodata, aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor personale 

care va privesc si sa solicitati stergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi , va puteti 

adresa cu o cerere scrisa , datata si semnata la Managerul Spitalului Municipal Caracal, dna 

dr. Buiculescu Daniela Liana. 

De asemenea , va este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei.  

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate in strainatate.  
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2.NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

Conform Ordinului Ministerului Sănătăţii 1501/2016 privind aprobarea 

implementarii mecanismului de feedback al pacientului in spitalele publice 

În cursul furnizării serviciilor medicale, Ministerul Sănătății și instituțiile cu 

personalitate juridică din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal 

aparținând pacienților, aparținătorilor și medicilor ("dumneavoastră" sau "ale 

dumneavoastră").  

Datele cu caracter personal sunt informațiile care fie vă identifică, fie permit să fiți 

identificat.  

Această notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal este 

redactată în conformitate cu Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și 

completările ulterioare, în scopul de a vă furniza informații cu privire la modul în care datele 

dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate. 

Astfel, Ministerul Sănătății și instituțiile sanitare, fiecare în calitate de operator de 

date, colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: 

- în cazul pacienților: în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce le 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 acționează în interesul persoanei vizate; 

- în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligațiilor legale aferente contractelor de muncă 

și de gestionare a serviciilor de sănătate. 

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale legale, Ministerul Sănătății poate prelucra date 

cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare și funcționare 

a sistemului de sănătate și de monitorizare, control și evaluare a activităților instituțiilor 

sanitare, de a lua măsuri pentru îmbunătățirea calității asistenței medicale acordate populației 

și în scopuri statistice. Ministerul Sănătății poate realiza aceste scopuri inclusiv prin 

campanii de solicitare/colectare păreri de la pacienți și foști pacienți ai instituțiilor sanitare. 

În cazul organizării unor asemenea campanii de solicitare/colectare păreri, Ministerul 

Sănătății nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de 

sănătate). 

Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la 

aparținători (în cazul pacienților). Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară 

pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate 

duce la dificultăți în funcționarea instituțiilor medicale, precum și organizării și furnizării 

serviciilor medicale. 

Datele cu caracter personal privind starea de sănătate (date sensibile conform Legii 

nr. 677/2001, cu modificările și completările ulterioare) sunt protejate conform regulilor 

stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului și prelucrarea acestor date este permisă 

cu condiția respectării secretului profesional. 

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menționate mai sus putem 

dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora din următoarele 

categorii de destinatari: dumneavoastră și persoane juridice care prelucrează date pe seama 

operatorului. 

Drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveți 

drepturile de acces și intervenție asupra datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm. De 

asemenea vă puteți opune continuării de către noi a prelucrării datelor dumneavoastră cu 

caracter personal, în condițiile și limitele legii. În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unor 

decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanței de judecată 

competente.  

Dacă aveți nemulțumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu 

caracter personal, vă puteți adresa Ministerului Sănătății la adresa de e-

mail presa@ms.ro sau instituției sanitare noastre, la adresa de e-mail: smcaracal”gmail.com .  
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