INFORMARE PERSOANE VIZATE PRIVIND PRELUCRAREA
DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI SPECIAL
(cf. art.13 si 14 din Regulamentul UE nr.679/2016)

1. Identitatea
Spitalul Clinic De Urgenta „Sf.Pantelimon”, cu sediul în Bucuresti, Sos.
Pantelimon , Nr. 340-342, Sector 2, CUI 4203881, reprezentată legal prin
Dl.Davitoiu Dragos-Virgil, în calitate de Manager.
Telefon: 021.255.43.95
e-mail : scusfpant@yahoo.com
2. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor
Ec.Ene Stefan angajat al Spitalului Clinic De Urgenta Sf.Pantelimon
Telefon: 021.255.43.95 int 215
E-mail: dposcusfpant@aol.ro
3. Scopul/scopurile prelucrării
3.1 Pentru vizitatori: permiterea accesului în incintă
3.2 Pentru pacienti : actul medical
3.3 Pentru reprezentanți clienți/furnizori, delegați: desfășurarea relațiilor
contractuale, diverse solicitări formulate de partenerii de afaceri care
pot fi încadrate în categoria interes legitim
4. Temeiul/temeiurile legal/e al/e prelucrarii
a)persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu
caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b)prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana
vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate
înainte de încheierea unui contract;
c)prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi
revine operatorului;
d)prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei

vizate sau ale altei persoane fizice;
e)prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui
interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care este
investit operatorul;
f)prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator
sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau
drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită
protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată
este un copil.
Nota: Litera (f) din primul paragraf nu se aplică în cazul prelucrării efectuate
de autorități publice în îndeplinirea atribuțiilor lor.
5. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
5.1 Pentru vizitatori: nume, prenume, serie nr CI, semnatura(unde este
cazul), inregistrare video.
5.2 Pentru pacienti si apartinatorii acestora: nume, prenume,adresa, CNP,
serie nr CI,telefon, inregistrare video.
5.3 Pentru reprezentanti clienți/furnizori, delegați: nume, prenume,
semnătura, inregistrare video.
6. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate
6.1 Pentru pacienti: spitalul, CASMB,SNSPMPDSB, autorități – dacă este
cazul.
6.2 Pentru reprezentanți clienți/furnizori, delegați: spitalul (logistica,
adminsitrativ, contabilitate, achizitii, IT, diverse autorități, auditori).
7. Datele cu caracter personal furnizate vor fi transferate către operatori
sau organizații transfrontaliere
Nu este cazul

8. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal furnizate sau
criteriile în funcție de care se va determina aceasta perioadă
8.1 Conform legislatiei in vigoare pe categorii de date.
9. Descrieți cadrul în care persoana vizată își va putea exercita dreptul de
acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor cu caracter personal
În conformitate cu dispozițiile art.15-17 din Regulamentul UE 679/2016,
aveți dreptul de acces, rectificare, ștergere și portabilitate a datelor cu caracter
personal, conform legilatiei in vigoare.
Vă puteți exercita aceste drepturi prin completarea și trimiterea formularului
”Cerere persoana vizată”, atașat la prezenta informare pe email –
dposcusfpant@aol.ro
10. Descrieți dreptul persoanei vizate la restricționarea prelucrării datelor
sale cu caracter personal și dreptul de a se opune la prelucrarea datelor
sale cu caracter personal. ?
În conformitate cu dispozițiile art.18 și 21 din Regulamentul UE 679/2016,
aveți dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu
caracter personal, precum și dreptul de a vă opune la prelucrarea datelor cu
caracter personal, conform legislatiei in vigoare.
Vă puteți exercita aceste drepturi prin completarea și trimiterea la adresa de
e-mail dposcuspant@aol.ro
11. Descrieți cadrul de exercitare a dreptului persoanei vizate de a-și
retrage consimțământul?
În conformitate cu dispozițiile art.7 din Regulamentul UE 679/2016, în cazul
în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se face pe baza
consimțământului, aveți dreptul de a vi-l retrage, în orice moment cu
respectarea legislatiei in vigoare.
Vă puteți exercita acest drept prin completarea și trimiterea la adresa de email dposcusfpant@aol.ro a formularului ”Cerere persoana vizată”, atașat la
prezenta informare.

12. Descrieți exercitarea dreptului de a se adresa cu plângere la Autoritatea
de supraveghere
În calitate de persoană vizată aveți dreptul, în conformitate cu dispozițiile
Regulamentului UE nr.679/2016, de a formula plângere la Autoritatea
Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal în
legătură cu modul în care vă sunt prelucrate datele sau cum vă sunt respectate
drepturile în legătură cu aceste prelucrări. Adresa de contact a acestei
autorități este:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr.28-30, sector 1, cod poștal 010336,
București România
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro
13. Precizați dacă informarea persoanei vizate nu este necesară conform
dispozițiilor art.14 din Regulament:
Nu este cazul
14. În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost colectate direct de
la persoana vizată, precizați sursa acestora
- apartinatori, angajati, politie etc.
15. Datele cu caracter personal vor face obiectul unui proces decizional
individualizat automat sau al creării de profiluri? Dacă da, precizati
care este temeiul prelucrării și consecințele probabile la nivelul
drepturilor și libertăților persoanei vizate
Nu este cazul

