
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 

În acord cu prevederile Regulamentului UE 2016/ 679 vă comunicăm faptul că, în vederea 
realizării atribuţiilor stabilite de lege și desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii 
contractuale, precum şi aplicării prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă 
şi dreptul comunitar), spitalul administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul 
specificat, datele personale furnizate. 

În cursul furnizării serviciilor medicale, Spitalul Clinic de Obstetrică-Ginecologie “Buna 
Vestire” Galați are acces la date cu caracter personal aparţinând pacienţilor sau aparţinătorilor/ 
reprezentanților legali/ tutorilor. 

Datele cu caracter personal sunt orice informații referitoare la o persoană fizică identificată 
sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau 
indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori 
specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

Spitalul, în calitate de operator de date, colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu 
caracter personal: date de identificare, date de contact, date despre asigurare, date despre medicul 
de familie, date medicale. În cazul pacienţilor sunt colectate și pelucrate datele cu caracter personal, 
în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce le 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. 

Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se face manual sau în mod automat în 
scopuri medicale și statistice de către personalul desemnat al unității, în limitele definite de 
prevederile legale în vigoare. 

Datele cu caracter personal se colectează direct de la pacient sau de la aparţinător/ 
reprezentant legal/ tutore, prin semnarea, prealabil a unui acord. 

Datele cu caracter personal sunt destinate utilizării de către operator și comunicate în 
formate prestabilite doar către instituții/ autorități/ terți, abilitați să primească și să prelucreze 
același tip de informații. 

Spitalul realizează analize trimestriale de evaluare a satisfacției pacienților internați cu 
păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal prin anonimat. 

Furnizarea datelor solicitate este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menţionate mai sus, 
iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în asigurarea actului medical în condiții 
optime. Datele cu caracter personal vor fi stocate pe o perioadă determinată în conformitate cu 
legislația în vigoare. 

Unitatea asigură măsuri tehnice și organizatorice pentru protejarea și păstrarea 
confidențialității, integrității și accesabilității datelor cu caracter personal prelucrate; prevenirea 
utilizării, accesului neautorizat și încălcării securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu 
legislația în vigoare. 

Conform prevederilor legale aplicabile, pacienți/ aparținătorii beneficiază de dreptul de 
acces, dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul 
la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. 

Totodată dvs. aveţi dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, 
adresată spitalului. 

În situația în care pacientul se află în incapacitate fizică sau juridică de a-și da acordul, datele 
cu caracter personal vor fi prelucrate în interesul vital al acestuia. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Ofiţerului privind protecţia datelor cu 
caracter personal/ Responsabilului de protecţia datelor din cadrul spitalului, d-lui Mărculescu 
Mircea, consilier juridic, cu o cerere scrisă, datată şi semnată la adresa de e-mail 
juridic_bv@yahoo.com sau la următoarea adresa de corespondenţă: Spitalul Clinic de Obstetrică-
Ginecologie “Buna Vestire” Galați, judeţul Galați, municipiul Galați, str. Dr. Nicolae Alexandrescu, nr. 
99. 


