
 

 

STIMAȚI PACIENȚI 

 

În conformitate cu prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR), vă 

informăm următoarele: S.C.J.U. ,,Sf. Apostol Andrei” Constanța prelucrează 

datele dumneavoastră cu caracter personal în temeiul: art.6 al.1,lit. b) „pentru 

executarea unui contract”, litera c) „în vederea îndeplinirii unei obligații legale”, 

litera d) „pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate” și litera f) "în 

scopul intereselor legitime urmărite de operator", precum și în temeiul art.9 al.2, 

lit.b) „în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice 

ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și 

al securității sociale și protecției sociale..” și lit.h) ”în scopuri legate de 

medicină preventivă sau a muncii”din Regulament și în temeiul Legii 95/2016 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și a actelor 

normative subsecvente și conexe.   

Prelucrarea datelor dumneavoastră personale este necesară în scopul 

furnizării serviciilor  de asistență medicală, stabilirea unui diagnostic medical, 

furnizarea unui tratament medical și/sau de recuperare, în scopuri de medicină 

preventivă. Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt, în 

mod uzual: nume, prenume, cod unic de identificare (C.N.P. și C.I.D.), adresă, 

număr de telefon, adresa de e-mail, ocupația, locul de muncă, cetățenia, statutul 

de asigurat, date antropometrice, date referitoare la caracteristici individuale, ca 

de exemplu : sex, grupă sanguină, Rh, înălțime, greutate etc; date referitoare la 

starea de sănătate preexistentă și actuală, date despre diagnostic, investigații 

medicale, tratament și recuperare, detalii bancare/financiare limitate, după caz. 

Conform legislației în vigoare, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi 

transmise către terți, cel mai frecvent către autorități publice (Casa 

Națională/Județeană de Asigurări de Sănătate și DRG - Centrul de cercetare și 

Evaluare a Serviciilor de Sănătate), furnizori de soluții IT, colaboratori (ex: 

laborator de analize medicale), asiguratori privați desemnați de dumneavoastră. 

Perioada pentru care sunt stocate datele dumneavoastră cu caracter 

personal este stabilită în conformitate cu legislația în vigoare.  

Drepturile dumneavoastră, ca “persoană vizată” în sensul 

Regulamentului, sunt: Dreptul la informare (art. 13 și art. 14 din 

Regulament), Dreptul de acces cu privire la informațiile deținute și 

referitoare la cei cărora le-au fost dezvăluite (art. 15 din Regulament), 

Dreptul la rectificarea datelor (art. 16), Dreptul la ștergere („dreptul de a fi 

uitat” – art. 17), Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18), Dreptul la 

portabilitatea datelor (art. 20), Dreptul la opoziția prelucrării datelor (art. 

21), Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automată (art. 22), Dreptul de a depune o plângere la o 

autoritate de supraveghere (art. 77), respectiv Autoritatea Națională de 

Supraveghere și Protecție a Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), 

b-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, 



 

 

București România, email: anspdcp@dataprotection.ro, tel. +40.318.059.211, 

+40.318.059.212, cabinet președinte +40.318.059.220 și fax +40.318.059.602, 

Dreptul la o cale de atac judiciară eficientă împotriva unei autorităţi de 

supraveghere/dreptul de a se adresa instanței de judecată (art. 78). 

Pentru exercitarea acestor drepturi, este necesar ca persoanele vizate să 

adreseze o cerere operatorului în acest sens. Operatorul furnizează persoanei 

vizate informaţii privind acţiunile întreprinse în cel mult o lună de la primirea 

cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu două luni atunci când este 

necesar, ţinându-se seama de complexitatea şi numărul cererilor. 

Vă informăm că REFUZUL dumneavoastră de a vă prelucra datele cu 

caracter personal care vă privesc, conduce la IMPOSIBILITATEA DE A 

BENEFICIA de serviciile oferite de S.C.J.U. ,,Sf. Apostol Andrei” Constanța, 

întrucât acestea nu se pot efectua în lipsa prelucrării datelor dumneavoastră cu 

caracter personal. Pentru a vă putea exercita drepturile menționate anterior, 

puteți adresa o cerere scrisă, datată și semnată către S.C.J.U. ,,Sf. Apostol 

Andrei” Constanța sau pe e-mail la adresa dpo@spitalulconstanța.ro.  

 


