
NOTA DE INFORMARE 

privind protecţia datelor personale 
 

 

 

 Conform cerinţelor Regulamentului General U.E. 679/2016 pentru protecţia dotelor cu 

caracter personal precum si pentru protejarea vieţi private in sectorul comunicatiilor electronice 

Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf.Andrei” are obligaţia de a administra in condiţii de siguranţa 

şi numai pentru scopurile specificate toate datele cu caracter personal care ne sunt furnizate. 

 Spitalul de Pneumoftiziologie „SF.Andrei” Valea Iasului are obligaţia de a colecta, 

prelucra si arhiva date cu caracter personal de la persoane fizice vizate în scopul realizării 

obiectului de activitate, respectiv furnizarea de servicii medicale potrivit Legii nr.95/2006 R - 

privind reforma in domeniul sanitar cu modificările si completările ulterioare. 

 Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizarii de către SPITAL şi pot fi comunicate 

către autorităţile/instituţiile abilitate prin lege, cu respectarea dispoziţiilor legale in vigoare. 

 Ce drepturi aveţi: 

 - dreptul de acces -dreptul la rectificare 

 - dreptul de fi uitat 

 - dreptul de opoziţie 

 - dreptul la portabilitatea datelor 

 - dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 

 - dreptul de a se adresa justiţiei: este dreptul fiecărei persoane pentru apărarea oricăror 

drepturi garantate de Regulamentul UE 679/2016 si care au fost încălcate. Instanţa competentă 

este cea în a cărei rază teritoriala domiciliaza reclamantul iar cererea este scutita de taxa de 

timbru. 

 Spitalul de Pneumrtftiziologie „SF.Andrei”, Valea laşului asigură confidenţialitatea 

datelor cu caracter personal prelucrate în conformitate cu acordul exprimat şi conform legii. 

 Refuzul exprimării acordului determina pe cale de consecinţa imposibilitatea acordării 

serviciilor solicitate. 

 Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in străinătate. Contact responsabilul cu 

protecţia datelor cu caracter personaj al Spitalului de Pneumoftiziologie „Sf.Andrei”  

 E-mail: dpo@spviasului.ro 

 Adresa - Spitalul de Pneumortiziotogîe „Sf.Andrei”: Str.Armand Calinescu. Nr. 3- 5, 

Loc.Valea lasului, Jud. Arges. 

 

 Observatie: 

 Orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime la prelucrarea 

datelor ce o privesc 

 Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari neprevazute de 

lege (de ex. prelucrări efectuate de serviciile financiare fiscale, de politie,  justiţie, 

securitate sociala. 

 Prin urmare acesta mentiune nu poate figura duca prelucrarea are un caracter 

obligatoriu; 

mailto:dpo@spviasului.r

