
PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

In conformitate cu Regulamentul 679/27 aprilie 2016 , aplicabil in Romania incepind cu data de 25 mai 

2018 , S.C. Ecomed S.R.L. Vintila-Voda va informeaza ca la nivelul societatii noastre sunt stocate si 

prelucrate date cu caracter personal ale pacientilor , legate de sanatatea fizica si mentala , inclusiv prestarea 

de servicii si asistenta medicala , conform prevederilor din Regulament . La nivelul unitatii exista un 

responsabil –desemnat prin decizia managerului-cu protectia si prelucrarea datelor cu caracter personal 

,notificat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a prelucrarii datelor cu caracter personal. 

 

I. DEFINITII  

a)Date cu caracter personal (,,Date Personale”) înseamnă orice informaţie privind o persoană fizică 

identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate 

fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, 

un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente 

specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

b) Operator de date cu caracter personal  înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia 

sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor 

cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau 

dreptul intern :S.C. Ecomed S.R.L. Vintila-Voda , cu sediul in com. Vintila-Voda , str. Principala , nr.1 , jud. 

Buzau , nr de ordine in Registrul Comertului J10/7/2004 , CUI 16038800 , este inregistrat ca operator de 

date cu caracter personal nr. 27337; 

c) Date privind sănătatea  înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau mentală a unei 

persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care dezvăluie informaţii despre starea 

de sănătate a acesteia; 

d)Date de contact ale responsabilului cu protectia datelor din partea Operatorilor : Draghia Daniela , com. 

Vintila-Voda , Str. Principala , nr.8 , jud. Buzau , tel. 0746233264 , e-mail : ecomedbz@yahoo.com ; 

e)Prelucrarea Datelor Personale înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu 

caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, in mod direct si/sau indirect prin 

intermediul imputernicitilor , cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea,adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, 

utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau 

combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea ; 

f)Persoana vizata inseamna persoana fizica ale carei date personale sunt obiect al prelucrarii datelor 

personale  

 

II.PRELUCRAREA DATELOR DUMNEAVOASTRA CU CARACTER PERSONAL SE FACE NUMAI 

IN URMATOARELE CONDITII :  

a)in cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, operatorul trebuie să fie în măsură să 

demonstreze că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal 

; 

b)in cazul în care consimţământul persoanei vizate este dat în contextul unei declaraţii scrise care se referă 

şi la alte aspecte, cererea privind consimţământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o diferenţiază 

în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu. 

Nicio parte a respectivei declaraţii care constituie o încălcare a prezentului regulament nu este obligatorie ; 

c)persoana vizată are dreptul să îşi retragă în orice moment consimţământul. Retragerea consimţământului 

nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. 

Înainte de acordarea consimţământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru. Retragerea 

consimţământului se face la fel de simplu ca acordarea acestuia ; 

d)atunci când se evaluează dacă consimţământul este dat în mod liber, se ţine seama cât mai mult de faptul 

că, printre altele, executarea unui contract, inclusiv prestarea unui serviciu, este condiţionată sau nu de 

consimţământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care nu este necesară pentru 
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executarea acestui contract. 

 

III.SCOPUL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

A.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  ALE ANGAJATILOR 

În conformitate cu legislația europeană și națională în vigoare, S.C.ECOMED SRL are obligația de a 

administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter personal care îi 

sunt furnizate. Prelucrăm datele  personale pentru îndeplinirea tuturor obligațiilor administrative, 

organizaționale și fiscale, cum ar fi: 

 -Executarea contractului individual de muncă (CIM, întocmirea dosarului de personal, fișa   postului); 

 - Completarea REVISAL; 

 - Întocmirea și transmiterea statelor de plată; 

 - Alimentarea cardului de masă; Tichete cadou; 

 - Plata salariului și/sau altor sume (deconturi) prin virament bancar;  

- Comunicarea angajat – angajator; 

-Respectarea oricărei cerințe legale de reglementare în domeniul sănătății și securității muncii (colaborarea 

și schimbul de informații cu medicul de medicina a muncii, prevenirea si stingerea  incendiilor PSI/SU 

etc.); 

 - Declarații fiscale,conform legislatiei in vigoare - când este cazul; 

 - Monitorizarea/securitatea persoanelor, bunurilor, spațiilor utilizate de S.C.ECOMED SRL; în acest 

context S.C.ECOMED SRL  poate supraveghea video unele părți ale incintelor în care își desfășoară 

activitatea pentru asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a 

împrejmuirilor acestora; 

 - Emitere adeverințe la solicitarea angajatului/persoanei vizate;  

- Scopuri arhivistice;  

- Scopuri statistice. 

 Dacă la angajare nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, S.C.ECOMED SRL în calitate de 

angajator nu va putea să demareze demersurile legale pentru întocmirea CIM și executarea acestuia. 

 

B.PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PACIENTILOR 

In conformitate cu legislatia in vigoare,S.C.Ecomed prelucreaza datele cu caracter personal in urmatoarele 

scopuri: 

-acordarea asistenței medicale și monitorizarea stării de sănătate;            

-completarea fișelor și formularelor specifice (foaia de observație, formulare medicale, solicitări consult/ 

investigații medicale, scrisoare medicală, bilet de trimitere/internare, bilet de externare, concediu medical) 

;                                     

-înregistrarea în sistemul informatic; 

-înregistrarea efectuării serviciilor medicale; 

-decontarea serviciilor medicale; 

-raportare şi colectare în scopul supravegherii bolilor transmisibile;  

-răspunsuri la solicitări ale organelor de cercetare ale Poliției și organelor judecătorești . 

Prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii obligațiilor legale ale societatii (spitalului) 

 

IV.TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

A.PENTRU ANGAJATI  

Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă articolul 6 alineatul (1) litera 

(b) din GDPR .  Atunci când trebuie să prelucrăm datele personale pentru a executa anumite obligații legale 

în interesul legitim și asumat al angajaților noștri, putem solicita acestor angajați să furnizeze informații și 

despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei (ex. copii și/sau părinți aflați în întreținere pentru 

anumite deduceri personale). Pentru prelucrarea datelor copiilor minori sub 16 ani S.C.ECOMED SRL va 

solicita consimțământul părintelui/tutorelui. Legislația care guvernează raporturile de muncă sunt Codul 



Muncii, Codul Fiscal în vigoare. 

B. PENTRU PACIENTI 

-Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii ; 

-Hotărârea nr. 140/2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează 

condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului 

de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018-2019 ; 

-Ordinul nr. 1782/2006 privind înregistrarea şi raportarea statistică a pacienţilor care primesc servicii 

medicale  în regim de spitalizare continuă şi spitalizare de zi ; 

-Ordinul nr. 1611/2004 privind aprobarea circuitului informaţional şi a fişelor de declarare şi supraveghere 

a infecţiei HIV/SIDA ; 

-Ordinul nr. 1466/2008 pentru aprobarea circuitului informaţional al fişei unice de raportare a bolilor 

transmisibile ; 

-Hotărârea nr. 589/2007 privind stabilirea metodologiei de raportare şi de colectare a datelor pentru 

supravegherea bolilor transmisibile . 

 

V.CATEGORII DE DATE SUPUSE PRELUCRARII 

A.PENTRU ANGAJATI 

a. Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor: 

- nume, prenume;  CNP;  seria și nr. de la C.I./ Pașaport;  sexul;  data și locul nașterii; cetățenia;  semnătura; 

datele din actele de stare civilă (ex. certificat căsătorie); - în unele cazuri: copie certificat naștere copil, 

copie deces părinte, copil, socru, frate, bunic; situația familială (ex. acte divorț); asigurări de sănătate și 

sociale;  profesie;  loc de muncă; date din CV (Curriculum Vitae);  formare profesională  acte studii, 

calificări;  situația militară;  cazier judiciar;  detalii de contact;  număr de telefon personal, adresă de email, 

adresa de domiciliu/reședință, etc.;  permisul de conducere (în cazul șoferilor);  date bancare;  

referințe/recomandări;  fișa de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă;  fișa de 

instruire individuală pentru situații de urgență;  fișa medicală;  accidente de muncă; decizie de pensie; Ne 

rezervăm dreptul de a decide care sunt datele de care vom avea nevoie pentru îndeplinirea contractului cu 

dumneavoastră în calitate de angajat, strict în conformitate cu prevederile legale. 

b. Date speciale ale angajaților deținute de S.C.ECOMED SRL. S.C.ECOMED SRL nu prelucrează date 

personale speciale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile filozofice sau 

religioase și nu prelucrează date genetice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane 

fizice. În cazul în care prelucrează date speciale ale angajaților în ce privește starea de sănătate, date 

biometrice, pentru identificarea unică a unei persoane fizice, date referitoare la apartenența sindicală, 

S.C.ECOMED SRL  va solicita angajatului acordul/consimțământul pentru prelucrarea acestui tip special 

de date, conform art. 9, alineat 1, litera (a). 

Dacă considerați că într-un document pe care l-ați furnizat la angajare, din propria inițiativă (ex. cerere 

angajare, CV) ați prezentat date personale sensibile, puteți să solicitați ștergerea acestor informații și dovada 

ștergerii lor. 

B.PENTRU  PACIENTI 

Date personale:Nume, CNP, data nașterii, vârstă, sex, adresa de domiciliu,număr telefon, adresa de e-mail, 

ocupația, nivel studii, înălțime, greutate, serie și număr carte identitate , statut asigurat, loc de muncă ; 

 Date cu caracter special: date despre starea de sănătate actuală și istoricul medical (diagnostice, rezultate 

investigații medicale și de laborator) ; 

Imaginea dvs. o colectăm și stocăm prin intermediul sistemului de supraveghere video în temeiul interesului 

nostru legitim de a asigura securitatea persoanelor din incintă și a bunurilor societatii(spitalului); 

 

 

VI.SURSA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

A.PENTRU ANGAJATI 

S.C.ECOMED SRL colectează date personale direct de la dvs. sau de la terți (ex. recomandări, adeverințe 

de la alți angajatori, instituții de învățământ). 



B. PENTRU PACIENTI 

S.C.Ecomed SRL colecteaza datele personale direct de la dvs.sau de la apartinatorii legali,dar si de la terti 

prin intermediul recomandarilor medicale,scrisorilor medicale,buletinelor de investigatii,alte unitati 

sanitare etc. 

 

VII.TRANSMITEREA DATELOR 

A.PENTRU ANGAJATI 

Datele personale ale angajaților sunt destinate utilizării de către operator (S.C.ECOMED SRL) și sunt 

comunicate următorilor destinatari: 

 a) Autorități publice centrale/locale (ITM, ANAF); 

 b) Servicii sociale și de sănătate (CNPP, CNAS, ANOFM); 

 c) Societăți împuternicite de operator (S.C.ECOMED SRL) (ex. societăți comerciale de pază și protecție, 

etc);  

d) Unități bancare; 

 e) Altele: ex. firme de audit, etc. 

 S.C.ECOMED SRL  garantează fiecărui angajat că dezvăluirea datelor către terți se face în baza 

prevederilor legale. 

B.PENTRU PACIENTI se face în baza actelor normative în vigoare și numai în anumite situații,către: 

•Ministerul Sănătații, raportări cazuri boli transmisibile ; 

•Casa Națională de Asigurări de Sănătate prin Sistemul Informatic Unic Integrat (SIUI), raportare servicii 

medicale în vederea decontării ; 

•Dosarul electronic al pacientului ; 

•Direcțiile de Sănătate Publică, raportări cazuri boli transmisibile ; 

•Unități spitalicești în cazul tranferului sau controalelor/investigațiilor medicale inter-spitalicești ; 

•Școala Națională de Sănătate Publică Management și Perfecționare în Domeniul Sanitar București, 

raportare servicii medicale în vederea validării și decontării ; 

•Institutul Național de Sănătate Publică-Centrul de Control al Bolilor Transmisibile, raportări cazuri boli 

transmisibile; 

•DirecțiiGenerale de Asistență Socială și Protecția Copilului, în situații speciale, cazurile care necesită 

asistență socială sau servicii specifice de protecție ; 

.•Parchete și instanțe judecătorești, INML, unități de poliție și alte organe de cercetare  

 

VIII.STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

A. PENTRU ANGAJATI 

S.C.ECOMED SRL  păstrează datele personale ale angajaților atât timp cât este necesar scopului pentru 

care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale. Durata de păstrare a 

datelor prelucrate în vederea încheierii și executării unui contract individual de muncă este conform 

prevederilor 

legale. Dacă la un moment dat, fiind în afara obligațiilor contractuale de muncă, vă veți exercita dreptul la 

ștergere a datelor, S.C.ECOMED SRL va continua să păstreze un set de date personale de bază (nume, data 

nașterii, perioada contractuală, etc.) conform cerințelor legale. 

B. PENTRU PACIENTI 

Toate datele cu caracter personal vor fi stocate in conditii care sa asigure eliminarea oricaror riscuri legate 

de distrugerea,alterarea integritatii acestora sau accesarea lor de persoane neautorizate,numai pe perioada 

necesara scopului pentru care au fost colectate,cu respectarea duratei legale de pastrare a acestora:până la 

100 ani in cazul documentelor medicale si pana la 30 zile a imaginilor colectate prin sistemul de 

supraveghere video .Pentru stocarea datelor dumneavoastră (în format electronic), folosim serverele proprii. 

 

IX.DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR 

PERSONALE DE CATRE  OPERATORUL – FURNIZOR 

In conformitate cu legislatia in vigoare  , persoanele vizate beneficiaza de urmatoarele drepturi : 



a)dreptul da a fi informat cu privire la datele personale prelucrate de operatori ; 

b)dreptul de a obtine din partea operatorilor a confirmarii faptului ca acestia prelucreaza datele personale 

ale persoanei vizate si , in caz afirmativ , acces la datele respective si la informatii precum scopurile 

prelucrarii , categoriile de date personale vizate , destinatarii sau categoriile de destinatari , acolo unde este 

posibil , perioada de stocare preconizata . In cazul in care datele personale nu sunt colectate direct de la 

persoana vizata , sursa acestor date precum si , acolo unde este cazul , existenta unui proces decizional 

automatizat incluzand crearea de profiluri ;  

c)dreptul la rectificarea datelor personale inexacte sau completarea acestora ;  

d)dreptul la stergerea datelor personale , in conformitate cu prevederile legale aplicabile in domeniul 

protectiei datelor cu caracter personal ; 

e)dreptul la restrictionarea prelucrarii atunci cind se aplica unul din urmatoarele cazuri : 

    -persoana vizata contesta exactitatea datelor , prelucrarea este ilegala  

    -persoana vizata se opune stergerii datelor , atunci cind operatorul furnizor nu mai are nevoie de datele  

     personale in scopul prelucrarii , dar persoana vizata le solicita pentru constatarea , exercitarea sau  

     apararea unui drept in instanta ; 

    -persoana vizata se opune prelucrarii , pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime  

     ale operatorului furnizor prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate . 

f)dreptul la portabilitatea datelor , care consta in posibilitatea de a solicita operatorului transmiterea datelor 

personale furnizate de persoana vizata , intr-un format structurat utilizat in mod curent si care poate fi citit 

automat , si transmterea catre persoana vizata a acestor date catre alt operator ;  

g)dreptul de opozitie la prelucrarea datelor personale , in orice moment ,  in mod gratuit si fara nici-o 

justificare ;  

h)posibilitatea persoanei vizate de a solicita operatorului de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv 

pe o lucrare automata , inclusiv crearea de profiluri  , si care produce efecte juridice care sa priveasca 

persoana vizata sau care sa o afecteze intr-o masura semnificativa . Cu privire la adoptarea unei decizii 

bazate exclusiv pe o prelucrare automata , persoana vizata are posibilitatea de a-si exprima punctul de 

vedere  , de a solicita interventia unui operator uman , precum si posibilitatea de a contesta o astfel de 

decizie  , prin modalitatile descrise in prezenta informare ; 

i)dreptul de a depune o plingere in fata Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu 

Caracter Personal (ANSPDCP) ; 

j)dreptul de a se adresa justitiei . 

Persoana vizata isi poate exercita drepturile prevazute la literele a)-h) de mai sus , dupa cum urmeaza : 

-poate inainta catre operatorul-furnizor o cerere scrisa , datata , semnata si transmisa prin posta la sediul 

social indicat in prezenta informare ; 

-poate completa si trimite Formularul pentru exercitarea drepturilor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal societatii prin email. 

 

XI.PRELUCRAREA SECURIZATA  A  DA TELOR CU CARACTER PERSONAL 

Va informam ca datele personale vor fi prelucrate de catre operatori cu respectarea tuturor drepturilor 

persoanelor vizate , precum si prin aplicarea unor masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru 

protejarea acestora impotriva accesului ilicit sau neautorizat . Aceste masuri pot consta in limitarea 

accesului la date , criptarea sau anonimizarea datelor personale , stocarea pe medii securizate e.t.c.  

 

XII.ANGAJAMENTUL ȘI POLITICA S.C.ECOMED SRL PRIVIND PROTECȚIA ȘI SECURITATEA 

DATELOR 

S.C.ECOMED SRL tratează cu mare seriozitate protecția și securitatea datelor. La datele personale ale 

angajaților poate avea acces numai personalul angajat cu atribuții specifice. Personalul S.C.ECOMED SRL 

care prelucrează datele dumneavoastră este instruit și obligat sub sancțiunea Codului Penal să păstreze 

confidențialitatea datelor dumneavoastră personale. S.C.ECOMED SRL a început să implementeze o serie 

de măsuri suplimentare de protecție a datelor cu caracter personal. Pe măsură ce acestea vor fi implementate 

veți fi informat periodic 



 

XIII. INFORMAȚII SUPLIMENTARE  

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor din 

S.C.ECOMED SRL VINTILA VODA la adresa de email: ecomedbz@yahoo.com sau la sediul 

S.C.ECOMED SRL , din comuna Vintila Voda,jud.Buzau. Vă informăm că puteți să accesați pagina de 

internet a S.C.ECOMED SRL dedicată protecției datelor personale (GDPR): http://www.ecomedbz.ro. În 

România funcționează Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

("ANSPDCP") - B-dul General Gheorghe Magheru, nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336 Bucuresti și 

aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, accesând site-

ul web www.dataprotection.ro. 

Informarea se face: 

a) pentru angajati prin afisare la sediul S.C. Ecomed S.R.L.in scris(fiecare angajat fiind solicitat sa confirme 

prin semnatura ca a luat cunostinta) , prin e-mail , la cerere , prin publicare pe pagina web a societatii. 

b)pentru pacienti prin consimtamintul informat adus la cunostinta in scris si semnat pentru luare de 

cunostinta . 
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