
  
NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND PRELUCRAREA 

ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

În cursul furnizării serviciilor medicale, Spitalul Orășenesc Ineu, cu sediul în orașul Ineu, strada. 
Republicii nr. 2, Jud. Arad, tel/fax 0257511222/0257511228, are acces la anumite date cu caracter personal 
aparţinând pacienţilor/ aparţinătorilor ("dumneavoastră" sau "ale dumneavoastră"), datele cu caracter 
personal furnizate de dumneavoastră, constand în: nume-prenume, CNP, domiciliul, adresă e-mail, telefon, 
anamneză/istoric medical sau orice alte date importante așa cum sunt definite prin Regulamentul adoptat la 
nivelul Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene sub nr. 2016/679 ;   
Datele cu caracter personal sunt informaţiile care fie vă identifică, fie permit să fiţi identificat.  
Această notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal este redactată în conformitate cu 
Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 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), în scopul de a vă furniza informaţii 
cu privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate. 
 
În calitate de operator de date, Spitalul Orășenesc Ineu, acordand asistenţă medicală de specialitate în 
teritoriu, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: 
- în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi 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 acţionează în interesul persoanei 
vizate, cu respectarea prevederilor legislației specifice: Legii nr. 95/2006, Legii drepturilor pacientului nr. 
46/2003, Ordinului nr. 1501 /2016 privind aprobarea implementării mecanismului de feedback al 
pacientului în spitalele publice respectiv a atuturor actelor normative incidente. 
 
Scopurile urmărite prin operațiunile de prelucrare a datelor pacienților la nivelul Spitalului: 
1. Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu 9 alineat 2) litera h) din Regulamentul UE 
privind protecția datelor, cum ar fi în vederea realizării programărilor în unitatea sanitară sau prin 
Centrală, în vederea realizării actului medical conform nevoilor pacienților, a analizelor medicale, în 
vederea stabilirii diagnosticului, în scopul internării pacienților pentru intervenții/investigații și externare; 
eliberării de rețete, acordării concediilor medicale, pentru servicii medicale conform structurii medicale și 
raportare vaccinuri ( DSP), pentru realizarea înregistrării pacientului precum și alte servicii medicale 
conform situației specifice fiecărui pacientului. 
2. Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării serviciilor către Casele de Asigurări de 
Sănătate, conform art. 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul General UE privind 
protecția datelor, respectiv pentru îndeplinirea unei obligații legale a Spitalului; 
3. Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera b) din 
Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv în vederea întocmirii documentelor fiscale și 
încasarea sumelor de plata de la pacienți persoane fizice ( pacientii care nu sunt asigurati sau care 
beneficiează de servicii medicale nedecontate de CAS) 
4. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de Corespondență/raportare prin e-mail către DSP 
privind depistarea anumitor infecții ale pacientului, respectiv ținerea registrului electronic unic de 
monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei medicale al unităţii conform articolului 6 alineat 1) litera c) din 
Regulamentul General UE privind protecția datelor și în  deplină concordanță cu Legea 95/2006 privind 



reforma în domeniul sanătății actualizată și republicată; 
5. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul soluționării cererilor și adreselor instituțiilor publice 
conform competentelor legale ale acestora, în temeiul articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul 
General UE privind protecția datelor; 
6. Prelucrarea datelor în interesul legitim al Spitalului, conform articolului 6 alineat 1) litera f) din 
Regulamentul General UE privind protecția datelor, cum ar fi organizarea gărzilor, a raportărilor, 
realizarea evidentei serviciilor medicale, soluționarea reclamațiilor și cererilor primite din partea 
pacienților sau altor persoane vizate, gestionarea corespondentei uzuale, încheierii cu clinici care 
efectuează examinări pacienților, arhivării foilor de observație, a imagisticii (RMN, CT), întocmirii fișelor 
de consum, controlului accesului vizitatorilor în saloane, redactare cerere de analize pentru pacienți pe 
secții; al realizării de operațiuni de audit; dezvoltării de aplicații IT și testare a acestora; în scopul 
supravegherii prin camere video a spațiului operatorului pentru asigurarea pazei bunurilor și persoanelor; 
prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul reprezentării societății în fața instanțelor de judecată și 
a autoritatilor publice sau de exercitare a drepturilor de legitimă apărare. 
7. Prelucrarea datelor în scopul desfășurării activităților de angajare pentru ocuparea posturilor vacante și 
gestionarea dosarelor de concurs în diferitele etape ale procedurilor de selecție, în vederea organizării 
concursului de ocupare a postului vacant. 
8. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de filmare în cadrul diferitelor intervenții conform 
articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, 
respectiv a acordului liber exprimat de pacient, în prealabil; 
9. Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru promovarea serviciilor prin utilizarea 
imaginilor/fotografiilor pacienților și medicilor (pe website, Facebook, etc.), conform articolului 6 alineat 1) 
litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de 
persoana vizată, în prealabil 
10.  Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul obținerii îmbunătățirii serviciilor medicale, prin 
intermediul formularului de satisfactie al pacientului în cadrul site-ului, conform articolului 6 alineat 1) 
litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de 
pacient, în prealabil; 
11. În cazul în care unitatea va decide să prelucreze datele cu caracter personal în alte scopuri, îndeosebi în 
baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor și a actelor 
normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE, respectiv în baza 
consimţământului se va transmite o notificare de informare separată, pentru a se permite exprimarea 
consimţământul expres, în mod liber. 
12. Serviciul Evaluare și Statistică Medicală: colectează urmatoarele date: fise pacienti, nume, prenume, 
data nasterii, locul nasterii, cetatenie, serie si nr CI, diagnostice, proceduri medicale, raportari concedii 
medicale, raportari farmacie cu circuit inchis ( medicamente/pacient), introducerea de date personale in 
sistemul informatic, raportează catre CASMB, SNSPMSB, 
MS, DSPB, MEDICODE; fisirele se transmit criptate ( CHEIE PGP), fisierele XML in SIUI sunt 
semnate electronic. 
 
Temeiul juridic al  prelucrării datelor cu caracter personal: îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, 
furnizarea de servicii medicale ca unitate sanitară de utilitate publică, executarea obligațiilor 
profesionale/legale; 
"Date privind sănătatea" înseamnă în sensul Regulamentului date cu caracter personal legate de sănătatea 
fizică a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii 
despre starea de sănătate a acesteia.  



Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, 
iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în ceea ce privește organizarea şi furnizarea 
serviciilor medicale către dumneavoastră de la nivelul Spitalul Orășenesc Ineu. 
 Parte din datele cu caracter personal sau toate pot fi dezvăluite: dumneavoastră şi persoanelor juridice 
care prelucrează date pe seama operatorului, Direcției județene de Sănătate Publică și Casei județene de 
Asigurări de Sănătate strict în scopuri de medicină preventivă și în scop statistic, organelor competente pe 
bază de solicitare expresă (organe de cercetare, instanțe judecătorești, comisii de specialitate).  
Reiterăm faptul că prelucrarea este necesară 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 acţionează în interesul persoanei vizate, fiind efectuată de 
către ori sub supravegherea unui cadru medical supus secretului profesional sau de către ori sub 
supravegherea unei alte persoane din cadrul Spitalului Orășenesc Ineu supuse unei obligaţii echivalente în 
ceea ce priveşte secretul profesional și principiile confidențialității. 
Vă informăm totodată: 
- Datele cu caracter personal privind starea de sănătate (date sensibile conform Regulamentului) sunt 
protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul drepturilor pacientului şi prelucrarea acestor date 
este permisă cu condiţia respectării confidențialității și a secretului profesional. 
- că beneficiați de dreptul la informare și acces, de rectificare sau ștergere a datelor, dreptul la 
restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție și dreptul de a nu fi supus 
unei decizii individuale. Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să 
solicitați ștergerea acestora. 
- că ștergerea datelor se poate solicita sau acestea vor fi șterse în următoarele condiții: 
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 
colectate sau prelucrate; 
(b) persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea, în conformitate și nu 
există niciun alt temei juridic pentru prelucrarea; 
(c) persoana vizată se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește 
prelucrarea sau persoana vizată se opune prelucrării;  
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
(e) datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale care revine 
operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află operatorul; 
(f) datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferirea de servicii ale societății 
informaționale în mod direct unui copil.  
 

Pentru exercitarea acestor drepturi, puteți adresa Spitalului Orășenesc Ineu o cerere scrisă, datată și 
semnată. Orice solicitare se va soluționa într-un termen de 15 zile. De asemenea, vă este recunoscut 

dreptul de a vă adresa autorității de supraveghere sau justiției. 
În cazul în care încălcarea securității datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc 

ridicat pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, veți fi informat de îndată, fără întârziere cu privire 
la această încălcare. 

 
 
 
 

 
 


