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INFORMARE CU PRIVIRE LA 

 PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

 

Prezentare generală 

   SPITALUL CLINIC “DR. I. CATACUZINO” respectă legile și reglementările aplicabile privind protecția 
datelor, confidențialitatea și securitatea în activitatea pe care o desfășoară, prin menținerea unui 
standard ridicat de protecție a datelor, Spitalul dorind să promoveze o cultură cinstită, transparentă și 
responsabilă. 
   Obiectivul acestei informari este de a stabili pe de o parte cerințele SPITALUL CLINIC “DR. I. 

CATACUZINO” referitoare la protecția datelor cu caracter personal în cazul în care acesta acționeaza în 
calitate de operator de date, și pe de altă, parte măsurile pe care acesta le va lua pentru a proteja 
drepturile persoanelor vizate, în conformitate cu legislația din România și din UE. 
   În cursul activității noastre, suntem obligați să colectăm și să folosim anumite tipuri de informații 
despre persoane (denumite în continuare persoane vizate în conformitate cu regulamentul), inclusiv 
"date cu caracter personal", astfel cum sunt definite în Regulamentul general privind protecția datelor 
(GDPR). Aceste informații se pot referi la pacienți, utilizatori de servicii, angajați actuali, anteriori și 

potențiali, furnizori și alte persoane cu care personalul comunică. În plus, ocazional, personalului i se 
poate solicita să colecteze și să utilizeze anumite tipuri de informații personale pentru a se conforma 
cerințelor legislației din domeniul medical. Prezentul document stabilește asigurarea conformității cu 

GDPR. 
   Aceste date cu caracter personal sunt numele si prenumele, semnatura, numărul de telefon, codul 
numeric personal (CNP), seria și numărul actului de identitate (pașaport), cod de asigurat, data si locul 
nașterii, adresa (domiciliu/reședința), date din actele de stare civilă, numele si prenumele membrilor de 

familie, cetățenie, sexul, imagine, date privind cazierul judiciar, date biometrice, date genetice, date 
privind starea de sănătate, profesie, loc de muncă, formare profesională – studii, situație militară, date 
bancare, etc. 

Domeniul de aplicare 

     Această politică se aplică tuturor angajatilor SPITALUL CLINIC “DR. I. CATACUZINO”, studenților, 

stagiarilor, antreprenorii, subcontractanții, furnizorii de servicii comerciale terțe autorizate și alte 
persoane sau entități în momentul primirii, manipulării sau prelucrării datelor cu caracter personal, așa 
cum sunt definite de GDPR. 
     Această prevederi se aplică tuturor formelor de date prelucrate de spital, inclusiv înregistrărilor 

computerizate, manualelor și înregistrărilor camerelor de supravghere.  
 
Supravegherea video este efectuată, în principal, în următoarele scopuri: 

1. prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor; 
2. asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și 

a instalațiilor spitalului, precum și a împrejmuirilor acestuia; 
3. realizarea unor interese legitime, cu condiția să nu se prejudicieze drepturile și libertățile 

fundamentale sau interesul persoanelor vizate. 
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       SPITALUL CLINIC “DR. I. CATACUZINO” își propune ca toate datele să fie prelucrate și controlate 

în conformitate cu principiile GDPR și legislația relevantă din România. 

 Principii de protecție a datelor 

Următoarele cerințe privind protecția datelor se aplică tuturor cazurilor în care datele cu caracter 

personal sunt stocate, transmise, prelucrate sau manipulate în alt mod, indiferent de locația geografică. 

SPITALUL CLINIC “DR. I. CATACUZINO va respecta următoarele principii de nivel înalt: 

➢ Datele personale vor fi prelucrate în mod just, legal și transparent (Principiul de legalitate, 

corectitudine și transparență); 

➢ Datele cu caracter personal vor fi obținute numai în scopuri specificate, explicite, legale și 

legitime și nu vor fi prelucrate în nici un fel incompatibile cu aceste scopuri (principiul limitării 

scopului);  

➢ Datele personale trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în legătură 

cu scopurile pentru care sunt procesate (Principiul minimizării datelor); 

➢ Datele personale trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, să fie actualizate (Principiul 

acurateții) 

➢ Datele cu caracter personal nu se păstrează mai mult decât este necesar pentru scopurile pentru 

care sunt procesate (Principiul limitării stocării datelor); Datele personale vor fi păstrate în 

conformitate cu politicile de păstrare a datelor ale SPITALULUI CLINIC “DR. I. CATACUZINO. 

➢ datele personale vor fi prelucrate într-o manieră sigură, care să includă măsuri tehnice și 

organizatorice adecvate pentru ca: 

i. să prevină și / sau să identifice accesul sau prelucrarea neautorizată sau ilegală a datelor cu 
caracter personal; și 
ii. pentru a preveni pierderea accidentală sau distrugerea sau deteriorarea datelor personale 

(principiile integrității și confidențialității). 

   SPITALUL CLINIC “DR. I. CATACUZINO” răspunde și poate demonstra conformitatea cu aceste 

principii-cheie (Principiul responsabilității) și în plus, Spitalul va asigura că drepturile persoanelor vizate 

sunt protejate conform prevederilor GDPR, dar si cu respectarea legislatiei nationale. 

➢ Persoanele vizate vor putea solicita accesul la datele pe care le deținem prin intermediul unei 

solicitări de acces la subiect (Dreptul de acces); 

➢ Persoanele vizate pot solicita modificarea sau corectarea oricăror date inexacte (Dreptul la 

rectificare); 

➢ Persoanele vizate au dreptul să se opună prelucrării datelor lor (Dreptul la restricționarea 

procesării); 

➢ Persoanele vizate pot solicita ștergerea datelor pe care le deținem cu excepția dosarelor 

medicale (Dreptul la ștergere - uneori denumit Dreptul de a fi uitat); 

➢ Persoanele vizate pot solicita ca datele lor să fie mutate în afara Spitalului, dacă sunt în format 

electronic (Dreptul la portabilitate de date); 



 

SPITALUL CLINIC  “DR.I.CANTACUZINO”        

BUCUREŞTI - Str. Ion Movilă  Nr. 5-7 Sector 2, Cod 73206 

Telefon :  004021 / 210.71.00;  Fax : 004021  /  210.64.35  

 

 

 

3 
 

 

➢ Persoanele vizate pot obiecta împotriva unei decizii luate prin prelucrare automatizată, cu 

anumite excepții limitate (cum ar fi motive legitime pentru procesarea sau apărarea cererilor 

legale) și solicită ca orice decizie luată de procesele automatizate să aibă un element uman 

(Dreptul de a se opune deciziei de prelucrare automată, inclusiv profilarea). 

Toate aceste drepturi pot fi exercitate doar cu respectarea prevederilor legale in vigoare. 

Cerințe privind politica de procesare a datelor 

   SPITALUL CLINIC “DR. I. CATACUZINO”, în calitate de operator de date, este responsabil de 

conformitatea cu cerințele GPPR și poate demonstra conformitatea cu aceste cerințe GDPR. 

• Spitalul va prelucra datele personale în conformitate cu drepturile persoanelor vizate; 

• Spitalul va comunica cu persoanele vizate într-o formă concisă, transparentă, inteligibilă 

și ușor accesibilă, folosind un limbaj clar; 

• Spitalul va transfera date cu caracter personal numai terților numai în conformitate cu 

această politică; 

• Spitalul va realiza toate procesele de prelucrare a datelor cu caracter personal în 

conformitate cu condițiile legale de prelucrare bazate pe GDPR în special: 

✓ Consimțământul persoanei vizate pentru unul sau mai multe scopuri specifice care 

nu sunt incluse în prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal. 
sau 

✓ Prelucrarea necesară pentru executarea contractului sau începerea unui contract. 
sau 
✓ Obligația legală care stă la baza prelucrării. 

Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal 

      Categoriile speciale de date sunt definite de RGPD și includ date precum originea rasială sau etnică, 

convingerile religioase sau filosofice, datele genetice, datele biometrice, datele de sănătate și orientarea 

sexuală. 

Prelucrarea categoriilor speciale de date cu caracter personal este legală atunci când este necesară: 
(a) în scopul medicinii preventive sau profesionale, 

(b) pentru evaluarea capacității de muncă a unui angajat, 

(c) pentru diagnosticul medical, 
(d) pentru furnizarea de îngrijiri medicale, tratament sau asistență socială, 
(e) gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială; sau 
(f) în temeiul unui contract cu un profesionist în domeniul sănătății. 

Procesarea este legală atunci când este efectuată de către sau sub responsabilitatea: 

(a) un medic din domeniul sănătății; sau 
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(b) o persoană care, în aceste circumstanțe, are o obligație de confidențialitate față de persoana 
vizată echivalentă cu cea care ar exista în cazul în care persoana respectivă ar fi fost un medic din 
domeniul sănătății.  

    Dacă prelucrarea datelor nu este acoperită de categoriile de mentionate anterior, SPITALUL CLINIC 

“DR. I. CATACUZINO” va solicita un consimțământ explicit din partea persoanei vizate. 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal  

1. Prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate. Acest lucru se 
va aplica în situații de urgență, atunci când persoanele nu pot comunica din motive medicale; 

2. Prelucrarea este necesară pentru o activitate efectuată în interes public sau în exercitarea 
autorității publice; pentru SPITALUL CLINIC “DR. I. CATACUZINO” această autoritate oficială este 
conferită prin Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății cu modificările si completările 
ulterioare; 
3. Prelucrarea datelor cu caracter personal este permisă atunci când este necesar pentru executarea 
unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate 
înainte de a încheia un contract. 

Politica de limitare a stocării datelor 

 SPITALUL CLINIC “DR. I. CATACUZINO” ia în calcul faptul că ar trebui să ștergă toate datele personale 

care încalcă; 

➢ Legea privind protecția datelor 

➢ Regulamentul privind protecția datelor 

➢ Obligațiile contractuale 

➢ Cerințele politicilor aprobate la nivel de conducere a spitalului 

➢ Dacă Spitalul nu mai are nevoie de datele respective iar stergerea este permisa de legislatia 

nationala. 

Securitatea informațiilor 

Tot personalul SPITALULUI CLINIC “DR. I. CATACUZINO” este familiarizat cu politicile actualizate de 

securitate a informațiilor în cadrul Spitalului.  

Dezvăluirea neautorizată 
 
 
   Toate persoanele care intră sub incidența prezentei informari au interdicția de a divulga informațiile 
confidențiale ale unui subiect de date (inclusiv datele cu caracter personal sau categorii speciale de date 
cu caracter personal), cu excepția cazului în care această politică sau baza legală permite astfel de 

dezvăluiri. 
  Toate persoanele care intră sub incidența acestei informari trebuie să raporteze toate incidentele 
suspectate de acces neautorizat la date cu caracter personal. Incidentele includ dezvăluirea, pierderea, 
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distrugerea sau modificarea informațiilor personale ale pacientului și ale utilizatorilor de servicii, 
indiferent dacă acestea sunt pe suport de hârtie sau pe suport electronic. 
   SPITALUL CLINIC “DR. I. CATACUZINO” a stabilit proceduri oficiale pentru a raporta incidente 
suspectate de divulgare neautorizată a datelor. Toate persoanele care intră sub incidența acestei politici 
trebuie să urmeze aceste proceduri. 

    Aspecte privind transferul de date către terți 

   SPITALUL CLINIC “DR. I. CATACUZINO” nu transfera date cu caracter personal unei terțe părți în afara 

UE, indiferent dacă SPITALUL CLINIC “DR. I. CATACUZINO”  , cu excepția cazului în care: 

➢ UE recunoaște țara / teritoriul de transfer ca având un nivel adecvat de protecție juridică a 

persoanelor vizate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal sau 

➢ UE recunoaște mecanismul de transfer ca furnizând o protecție adecvată în cazul în care țările / 

teritoriile nu dispun de o protecție juridică adecvată.  

➢ Consimțământul explicit al persoanei vizate este necesar pentru a permite transferul sau 

transferul este autorizat prin lege. 

➢ Au fost luate toate măsurile rezonabile, adecvate și necesare pentru a menține nivelul necesar 

de protecție a datelor cu caracter personal. 

Sub rezerva dispozițiilor de mai sus, inclusiv a oricăror aprobări necesare, SPITALUL CLINIC “DR. I. 

CATACUZINO” poate transfera date cu caracter personal unei terțe părți în afara UE în cazul în care se 

aplică oricare dintre următoarele: 

- Transferul este necesar pentru a proteja interesele vitale ale subiectului vizat; sau 

- Persoana vizată a dat consimțământul explicit pentru transferul propus; sau 

- Transferul este necesar pentru încheierea sau executarea unui contract încheiat în interesul 

persoanei vizate între Spital și o terță parte; sau 

- Transferul este necesar sau necesar din punct de vedere juridic pentru stabilirea, exercitarea 

sau apărarea revendicărilor legale; sau 

- Transferul este impus de lege; sau 

- Transferul este realizat dintr-un registru care, în conformitate cu legile sau regulamentele, este 

destinat să ofere informații publicului și care este deschis consultării fie de către public în 

general, fie de orice persoană care poate demonstra interes legitim. 

Aspecte privind relațiile cu terții 

În cazul în care SPITALUL CLINIC “DR. I. CATACUZINO” angajează o terță parte pentru activități de 

prelucrare, acest operator imputernicit/asociat trebuie la randul sau să protejeze datele personale prin 

măsuri de securitate tehnice și organizatorice suficiente și să ia toate măsurile rezonabile de respectare 

a prevederilor RGPD, iar in cazul in care acest operator angajeaza la randul sau alt(i) operator (i), 

aceasta din urma colaborare va fi posibila doar cu acordul Spitalului. 

Educare și conștientizare 
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   SPITALUL CLINIC “DR. I. CATACUZINO”  asigură faptul că materialele de instruire pentru protecția 

datelor sunt disponibile tuturor persoanelor. În plus, față de regulamentul privind protecția generală a 

datelor, personalul Spitalului beneficiaza de o instruire suplimentară, corespunzător funcției și poziției 

fiecărui angajat.  

Roluri si responsabilități 

    Responsabilul cu protecția datelor (DPO) este implicat în mod corespunzător și în timp util, în toate 
aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal. Acesta păstrează secretul sau 
confidențialitatea cu privire la îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu dreptul Uniunii sau al 

statelor membre. 
    Acesta este responsabil pentru monitorizarea conformității cu GDPR și are un control global asupra 
modului în care datele sunt prelucrate în cadrul SPITALULUI CLINIC “DR. I. CATACUZINO”. 
Responsabilul cu protecția datelor are ca atributii principale: 

- Colectarea informațiilor despre activitățile de procesare 
- Analizarea și verificarea conformității activităților de prelucrare, 

- Informarea, consilierea și emiterea de recomandări către conducere 

Executarea 

    SPITALUL CLINIC “DR. I. CATACUZINO” își rezervă dreptul de a lua măsurile pe care le consideră 
adecvate împotriva persoanelor care încalcă prevederile acestei informari. Personalul SPITALULUI 

CLINIC “DR. I. CATACUZINO” care încalcă această politică poate face obiectul unor măsuri disciplinare 
conform procedurii disciplinare a Spitalului.  

    Atunci când o încălcare a acestei politici este comisă de contractanți, subcontractanți, furnizori 
autorizați de servicii comerciale terțe, Spitalul își rezervă dreptul de a remedia această încalcare prin 
intermediul contractelor existente. 
 
       Pentru exercitarea drepturilor mentionate in cadrul Regulamentului (UE) 2016/679, vă 
puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată transmisă: 
prin utilizarea serviciilor postale la adresa: str. Ioan Movila nr.5-7, sector 2, Bucuresti  

prin utilizarea serviciilor de postă electronică la adresa: dpo@spitalul-cantacuzino.ro  
        Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autoritătii Nationale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în Bucuresti, B-dul. G-ral. Gheorghe 
Magheru nr. 28-30, Sector 1. 
         În acelasi timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii 
de supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea 

oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care le-au fost încălcate. 

 
 
 

Manager  

Conf. Dr. Iulian BREZEAN 
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