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PRIMARIA ORASULUI ZIMNICEA                   

SPITAL ORASENESC ZIMNICEA                       

JUDETUL TELEORMAN      

Str. Imparatul Traian Nr 68-72                                                                    

TEL/FAX 0247 366995                                                                                                                              

 

 

Informare privind protectia datelor cu caracter personal 

 

I. Datele de identificare si de Contact ale Operatorului si Responsabilului cu Protectia Datelor cu 

Caracter Personal 

Operator:            Spitalul Orasenesc Zimnicea 

Adresa:                 Zimnicea,Str. Imparatul Traian, Nr. 68-72, Judet Teleorman 

Numar de telefon  0247366995 

Adresa de E-mail  spitalzimnicea@yahoo.com 

 

Responsabil cu Protectia Datelor: Alesteu Sandu 

Numar de telefon                                 0247366995 

E-mail                                          spitalzimnicea@yahoo.com 

II. Obiect 
   Spitalul Orasenesc Zimnicea se preocupa de protectia datelor cu caracter personal si este dedicat transparentei 

in ceea ce priveste modul in care colecteaza si utilizeaza astfel de date, precum si prelucrarii datelor 

dumneavoastra personale in conformitate cu reglementarile aplicabile activitatilor de prelucrare a datelor cu 

caracter personal. Aceasta notificare explica modul in care Spitalul Orasenesc Zimnicea va proceseaza datele cu  

caracter personal si eventual, actualizata cand situatia o impune, sau cand este cazul. 

III.  Scopul Prelucrarii si Baza Legala 

   Putem colecta, utiliza,si transfera datele dumneavoastra personale in realizarea scopului “servicii de sanatate” 

ce pot fi acordate pacientilor, respectiv in scopuri de medicina preventiva, de stabilire a diagnosticilor medicale, 

de administrare a unor ingrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de gestionare a serviciilor de 

sanatate care actioneaza in interesul persoanei vizate. Informatiile despre persoana fizica sunt colectate in 

scopul inscrierii acesteia la serviciile de asistenta medicala sau in cadrul acordarii serviciilor respective 

persoanei fizice in cauza, informatii rezultate din testarea sau examinarea unei parti a corpului sau a unei 

substante corporale, inclusive din date genetice si esantioane de material biologic, precum si orice informatii 

privind o boala , un handicap, un risc de imbolnavire, istoricul medical, tratamentul clinic sau starea fiziologica 

sau biomedicala a persoanei vizate, indiferent de sursa acestora. Colectam datele cu caracter personal   precum 

si categorii speciale de date cu caracter personal.  

Baza legala pe care se intemeiaza Spitalul Orasenesc Zimnicea in prelucrarea datelor dumneavoastra cu 

caracter personal este reprezentata de: 

-indeplinirea de catre  Spitalul Orasenesc Zimnicea a unei sarcini de  interes public general; 

-gestionarea interna  a relatiilor cu dumneavoastra (cum ar fi intocmirea documentelor specifice asistentei 

medicale, foi de internare, foi de observatie, bilete de trimitere, bilete de externare etc.); 

-indeplinirea de catre Spitalul Orasenesc Zimnicea a obligatiei legale care ii revine privind acordarea asistentei 

medicale; 

-interesele legitime urmarite de catre Spitalul Orasenesc Zimnicea, atat timp cat interesele dumneavoastra sau 

drepturile si libertatile fundamentale care necesita protectia datelor cu caracter personal nu prevaleaza asupra 

acestor interese legitime. De exemplu va informam despre serviciile si despre activitatea noastra; 

-consimtamant, inclusiv consimtamantul acordat sau autorizat de titularul raspunderii parintesti asupra copilului 

pentru a prelucra  datele cu caracter personal in cazul copiilor avand varsta sub 16 ani . 

IV. Categorii de Date cu Caracter Personal Prelucrate de Spitalul Orasenesc Zimnicea 

   Categorii de date cu caracter personal procesate in contextual relatiei noastre cu dumneavoastra includ: 

 -numele, prenumele, adresa, CNP, seria si nr. CI, numar de telefon/fax, e-mail, ocupatie, nivel studii, relatiile 

de rudenie(de ex. in cazul decesului unui pacient). 
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    De asemenea Spitalul Orasenesc Zimnicea poate prelucra anumite categorii speciale de date cu caracter 

personal, cum ar fi: 

-“date genetice”-inseamna datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile genetice mostenite sau 

dobandite ale unei personae fizice care ofera informatii unice privind fiziologia sau sanatatea persoanei 

respective si care rezulta in special in urma unei analize a unei monstre de material biologic recoltate de la 

persoana in cauza;  

-“date biometrice”-inseamna date cu caracter personal care rezulta in urma unor tehnici  de prelucrare specifice 

referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale ale unei personae fizice care permit sau 

confirma identitficarea unica  a respectivei persone cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;  

-“datele privind sanatatea”-inseamna date cu caracter personal legate de sanatatea fizica sau mentala a unei 

personae fizice, inclusive prestarea de servicii de asistenta medicala, care dezvaluie informatii despre starea de 

sanatate a acestora.) 

V. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

       In conditiile date, la nivelul operatorului de date in sensul de institutie, suntem obligati sa dam curs 

solicitarilor de comunicare a datelor personale numai organelor competente ale statului, Ministerului 

Sanatatii, DSP-urilor la nivel judetean,ITM Teleorman, CAS-urile, CNAS, organelor competente ale 

statului, instante, parchete, politie, in conditiile Legii nr.46/2003 si a OMS nr. 1410/2016.  

Divulgarea de date cu caracter personal in cazul tertilor se va face in conditii stricte, limitative, doar in cazul 

existentei unui fundament legal (actul de vointa neechivoc al persoanei vizate, procura notariala, hotarare 

judecatoreasca executorie sau hotarare judecatoreasca definitiva). 

    In ceea ce priveste transferul international de date exista posibilitatea sa transferam informatii privind datele 

ale unui pacient numai in cazuri strict determinate de situatii de fapt sau de drept concrete (de exemplu 

transferul unui pacient intr-o unitate sanitara sau la solicitarea unitatii medicale privind istoricul pacientului in 

cauza, analize medicale, investigatii imagistice) solicitantilor din spatiul comunitar alcatuit din tarile Uniunii 

Europene, Elvetia, Islanda, Lichtenstein si Norvegia care au legislatie echivalenta in ceea ce priveste protectia 

datelor personale si a vietii private. In anumite cazuri, cum a fost si cel exemplificat, unitatea sanitara transmite 

informatii catre o tara aflata in afara Uniunii Europene doar cu acordul pacientului asaigurandu-ne ca 

informatiile vor fi protejate corespunzator, in conformitate cu standardele aprobate de Comisia Europeana. 

VI. Cum protejam informatiile confidentiale colectate 

   Spitalul Orasenesc Zimnicea va pastreaza datele in forma scrisa si/sau in forma electronica, unitatea sanitara 

adopta masurile tehnico-organizatorice necesare prin identificarea si indepartarea riscurilor care survin pe intreg 

parcursul activitatii de prelucrare a datelor cu caracter personal, inclusiv prin pastrarea confidentialitatii,  a 

sigurantei informatice si a suportului material pe care sunt consemnate datele cu caracter personal sau datele 

speciale.Ne asiguram ca informatiile pe care le detinem sunt pastrate in locatii sigure, cu un nivel de securitate 

adecvat si cu accesul permis doar personalului autorizat. 

VII. Perioada de stocare a datelor personale 

    Spitalul Orasenesc Zimnicea pastreaza datele personale  ale dumneavoastra atat timp cat este necesar 

scopului pentru care au fost colectate, in concordanta cu legislatia privind protectia datelor personale. 

VIII.Drepturile dumneavoastra si modul de exercitare al acestora 

    In calitate de persoana vizata, in conditiile prevazute de GDPR, puteti sa exercitati urmatoarele drepturi: 

-dreptul de a fi informat: prezenta notificare de protectie a datelor furnizeaza informatiile pe care aveti dreptul 

sa le primiti; 

-dreptul de acces la date: persoana vizata are dreptul de a obtine din partea spitalului o confirmare ca datele 

dumneavoastra sunt prelucrate si daca doriti sa vedeti cum sunt acestea gestionate. 

Spitalul Orasenesc Zimnicea furnizează o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării. În 

cazul în care persoana vizată introduce cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana 

vizată solicită un alt format, informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent. Dreptul 

de a obține o copie menționată mai sus nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora; 

-dreptul de rectificare: persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, 

rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost 
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prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt 

incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare; 

-dreptul de stergere a datelor: aveti dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter 

personal intr-un numar de situatii(de exemplu, datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru 

îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate ). 

Solicitarea nu se aplică în măsura în care prelucrarea este necesară: (a) pentru exercitarea dreptului la liberă 

exprimare și la informare; (b) pentru respectarea unei obligații legale care prevede prelucrarea în temeiul 

dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei sarcini 

executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este învestit operatorul; (c) din 

motive de interes public în domeniul sănătății publice (d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de 

cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, sau (e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui 

drept în instanță; 

-dreptul la restrictionarea prelucrarii: puteti sa ne comunicati ca putem pastra datele dumneavoastra, dar 

trebuie sa oprim prelucrarea, acest lucru se poate cere atunci cand doriti sa verificati corectitudinea datelor sau 

scopul procesarii acestora; 

-dreptul de portabilitatea datelor:aveti dreptul de a primi datele cu caracter personal care va privesc și pe care 

le-ati furnizat operatorului într-un format structurat,date inregistrate de noi atat in format fizic cat si electronic,  

in baze de date prelucrate manual si vom transmite aceste date altui operator, la cererea dumneavoastra; 

-dreptul la opozitie: daca putem, vom opri procesarea datelor dvs., daca va opuneti procesarii bazate pe un 

interes legitim sau daca in situatia dumneavoastra personala apar situatii in care va determina sa va exercitati 

acest drept (inclusiv profilarea); 

-dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusive pe prelucrarea automata, inclusive crearea de 

profiluri: nu practicam luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automata a datelor, inclusive crearea de profiluri. 

     

   Cum  va puteti exercitati drepturile? 

Acceptam numai solicitari scrise, cererea trebuie sa contina o descriere detaliata a dreptului pe care doriti sa-l 

exercitati.Trebuie sa ne furnizati o copie a unui document de identificare pentru a va confirma identitatea, de 

exemplu un carnet de identitate sau un pasaport. Nu vom accepta alte mijloace de a va asigura identitatea, mai 

ales in situatia in care doriti sa va furnizam datele pe care le detinem, pentru ca am risca sa transmitem datele 

dumneavoastra catre persone neidentificabile. 

     De asemeni este bine sa stiti ca la nivel national functioneaza Autoritatea Nationala pentru Supravegherea 

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (“ANSPDCP”) si ca aveti dreptul sa depuneti plangere atunci cand 

considerati ca v-au fost incalcate drepturile, accesand site-ul web www.dataprotection.ro. 

 

 

  

 

  

 


