
 
 
 

Informare privind prelucrarea datelor personale: 
 

 

Datele dumneavoastră prelucrate de Spitalul Orășenesc Buhuși sunt: 

        date de identificare – Nume, Prenume, CNP, seria și numărul actului de identitate; 

        setul minim de date la nivel pacient reglementate prin Ordinul nr. 1782/2006 anexele 6 și 7; 

        datele și informațiile medicale reglementate prin ordinul nr. 1123/849/2016 anexa 2; 

        datele de contact – număr de telefon și/sau adresă de e-mail reglementate prin Ordinul nr. 1501/2016; 

        înregistrari video surprinse de către sistemul de supraveghere; 
 

 

În vederea îndeplinirii intereselor legitime ale spitalului în contextul desfășurării obiectului său de 

activitate, scopurile prelucrării acestor date (mai sus menționate) sunt: 

        În scopul prestării serviciilor medicale 

        În scopul raportării serviciilor medicale efectuate către instituțiile prevăzute de lege, spre decontarea 

acestor servicii; 

 În scopul îndeplinirii responsabilităților legale de transmitere a datelor (individuale sau statistice) catre 
instituțiile publice reglementate de lege; 

 În scopul prelucrărilor statistice ale acestor date, statistici necesare pentru a putea răspunde diferitelor 

solicitări primite de la instituții publice și necesare pentru realizarea indicatorilor de management pentru 

îmbunătățirea sau menținerea standardelor de calitate; 

        În scopul îmbunătăţirii serviciilor (cum ar fi chestionarul de evaluare a satisfacției), gestionării solicitărilor/ 
reclamațiilor primite din partea dumneavoastră şi prezentarea analizelor necesare; 

 În scopul realizării serviciilor medicale, gestionării sistemelor şi serviciilor de sănătate de către spital, 

inclusiv pentru serviciile de cazare și masa și pentru a stabili posibilitatea acordarii anumitor servicii 

medicale; 

        În scopul identificării persoanelor responsabile în cazul unor evenimente ce fac obiectul unei anchete 
interne sau externe; 

 
În vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile de transmitere a datelor (individuale sau statistice), 

datele dumneavoastră personale/confidențiale sunt transmise catre: Casa de Asigurări de Sănătate – C.A.S., 

Direcția de Sănătate Publică – D.S.P., Dosarul Electronic de Sănătate – D.E.S., Școala Națională de Sănătate 

Publică, Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București - S.N.S.P.M.P.D.S.B., Autoritatea 

Naționala de Management al Calității în Sănătate – A.N.M.C.S., Inspectoratul Teritorial de Muncă – I.T.M., 

Agenția Naționala de Administrare Fiscală – A.N.A.F. și alte institutii sau organe publice, autoritati locale, etc. 

La datele dumneavoastră personale pe care ni le furnizați au acces: personalul spitalului de pe 

departamentele necesare acordării serviciilor pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și personalul auxiliar 

aflat în contract de prestări servicii cu spitalul. Întreg personalul respectă păstrarea confidențialității datelor 

având această obligație stipulată în Fișa Postului, Angajamente de confidențialitate, Regulamentul de Organizare 

și Funcționare, Regulamentul Intern și act adițional la contractele de prestări servicii. 
 

 

Spitalul Orășenesc Buhuși nu transferă date personale în afara țării.



Spitalul va prelucra Datele dumneavoastră cu Caracter Personal, pe durata necesară realizării scopurilor de 

prelucrare și ulterior în conformitate cu politicile noastre interne, precum şi în vederea conformării cu obligațiile 

legale aplicabile, inclusiv, dar fără limitare la, dispozițiile referitoare la obligaţia de arhivare. 

 
Dumneavoastră aveți dreptul la informare, acces, intervenție, restricționare, ștergere sau transferare a 

datelor dumneavoastră cu caracter personal cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare care ne 

obligă să pastrăm aceste date. Totodata aveți dreptul de a vă retrage acest consimțământ sau de a vă adresa 

justiției sau de a depune plângere în fața Autoritații de Supraveghere. 

 
Cu toate că spitalul cere acordul pentru prelucrarea anumitor Date cu Caracter Personal, este posibil ca 

acest acord să nu fie întotdeauna necesar conform legii. În astfel de situaţii, spitalul poate utiliza alte temeiuri 

pentru prelucrarea datelor, cum ar fi prestarea serviciilor medicale, executarea contractelor sau interesul legitim. 

 
Pentru o descriere detaliată a întregii activități de prelucrare a datelor personale, vă rugam să solicitați 

Politica de Confidențialitate a Spitalului Orășenesc Buhuși sau să accesați site-ul spitalului la secțiunea Protecția 

datelor cu caracter personal. 
 

 

Responsabil protectia datelor – Mitrea Vladut George 

Tel. 0752 076 552 
 
 
 

DECLARAŢIE DE CONSIMȚĂMÂNT 
 
 
 
 
 

Subsemnatul/a                                                                              , având CNP    

prin prezenta declar că înteleg modul în care îmi sunt prelucrate datele personale și sunt de acord ca Spitalul 

Orășenesc Buhuși, cu sediul în orașul Buhuși,str. Văioagă nr.3 să prelucreze datele mele cu caracter personal. 
 

 

Prin prezenta declar că am fost informat cu privire la drepturile mele care sunt garantate în Regulamentul (UE) 

2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, și am luat la cunoștință următoarele: 

-    identitatea și datele de contact ale operatorului; 

-    datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor; 

-    scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal; 

-    destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; 

-    perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal; 

- dreptul de a solicita operatorului accesul la datele mele personale, rectificarea sau ștergerea acestora sau 

restricționarea prelucrării; 

-    dreptul de a se opune prelucrării; 

-    dreptul la portabilitatea datelor; 

- dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza 

consimțământului înainte de retragerea acestuia; 

-    dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; 
 
 
 
 
 

Data                                                                                                    Semnătura 


