
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 
 

În cursul furnizării serviciilor medicale, Ministerul Sănătății și instituțiile cu 

personalitate juridică din subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter 

personal aparținând pacienților, aparținătorilor și medicilor. Datele cu caracter personal 

sunt informațiile care vă identifică, fie permit să fiți identificat. Această notă de informare 

privind protecția datelor cu carcater personal este redactată în conformitate cu 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de 

abrogare a Directivei 95/46/CE ( Regulamentul general privind protecția datelor). 

Astfel, Ministerul Sănătății și instituțiile sanitare, fiecare în calitate de operator de 

date, colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: 

 în cazul pacienților: în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce le revin conform 

legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, 

de administrarea unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de 

gestionare a serviciilor de sănătate care acționează în interesul persoanei vizate; 

 în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligațiilor legale aferente contractelor 

de muncă și de gestionare a serviciilor de sănătate. 

În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale legale, Ministerul Sănătății poate prelucra date 

cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare și 

funcționare a sistemului de sănătate și de monitorizare, control și evaluare a activităților 

instituțiilor sanitare, de a lua măsuri pentru îmbunătățirea calității asistenței medicale 

acordate populației și în scopuri statistice, Ministerul Sănătății poate realiza aceste 

scopuri inclusiv prin campanii de solicitare/colectare păreri. Ministerul Sănătății nu va 

prelucra date cu caracter sensibil ( de exemplu, date privind starea de sănătate). 

Spitalul de Urgență Petroșani, reprezintă cea mai mare unitate spitalicească din Valea 

Jiului, localizat în județul Hunedoara, localitatea Petroșani, strada 1 Decembrie 1918, nr. 

137A, aflat sub conducerea Managerului dr. Alin Vasilescu și al echipei manageriale, în 

acord cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 vă asigurăm că în vederea realizării 

atribuțiilor stabilite prin lege și desfășurării activității contractuale, precum și aplicării 

prevederilor legale privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date ( legislația internă și dreptul 

comunitar), Spitalul de Urgență Petroșani administrează în condițiile de siguranță și 

numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate. 

Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la 

aparținători ( în cazul pacienților). Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară 
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pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate 

duce la dificultăți în funcționarea instuțiilor medicale, precum și organizării și furnizării 

serviciilor medicale. 

Spitalul de Urgență Petroșani nu va prelucra datele personale decât în măsura în care 

acest demers este necesar îndeplinirii obiectului principal de activitate, cu respectarea 

măsurilor legale de securitate și confidențialitate a datelor. 

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de:  

 dreptul de acces; 

 dreptul de rectificare; 

 dreptul la ștergerea datelor; 

 dreptul la restricționarea prelucrării; 

 dreptul la portabilitatea datelor; 

 dreptul la portabilitatea datelor; 

 dreptul la opoziție și procesul decizional individual automatizat. 

Totodată dumneavoastră aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment în 

formă scrisă, adresată Spitalului de Urgență Petroșani. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Responsabilului de protecția 

datelor din cadrul Spitalului de Urgență Petroșani, domanei ec. Mihaela Acs cu o cerere 

scrisă, datată și semnată la adresa de e-mail: spital@spu-petrosani.ro sau la următoarea 

adresă de corespondență: strada 1 Decembrie 1918, nr. 137A, localitatea Petroșani, 

județul Hunedoara.  

 

 

Responsabil protecția datelor cu caracter personal, 

Ec. Mihaela Acs 

 

 

 

Manager, 

Dr. Alin Vasilescu 
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