
Protecția Datelor Personale 

 
Prin urmare, acordam o importanta deosebita modului de prelucrare a datelor 

dumneavoastra cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legislatiei privind 

protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv 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 (« RGPD »).   

            Date cu caracter personal înseamnă orice informații 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 identității 

sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

           Scopul colectării datelor este asigurarea protecției sociale prin servicii de sănătate, 

asigurarea funcționarii sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit Legii 

95/2006. 

           Sunteți obligat(a) să furnizați datele, acestea find necesare pentru funcționarea 

sistemului de asigurari de sănătate la nivel local potrivit Legii 95/2006. 

           Refuzul dvs de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordării serviciilor 

de sănătate. 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Spitalul N.N. Saveanu 

Vidra și sunt comunicate altor destinatari (CNAS, parteneri contractuali ai Spitalului 

N.N. Saveanu Vidra, alte Case Judetene de Asigurari de Sănătate), în condițiile legii. 

           Datele colectate având ca scop activitatea de resurse umane sunt necesare pentru 

înregistrarea dosarelor de participare la examenele sau concursurile de angajare sau 

pentru îndeplinirea obligațiilor legale legate de proprii angajați. 

           Sunteti obligat(a) să furnizați datele, refuzul dvs de a furniza aceste date determină 

imposibilitatea înregistrării unui dosar de angajare. 

           Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugăm sa ne 

informați cât mai curând posibil. 

           În vederea creșterii eficienței sistemului de pază și pentru asigurarea securității 

persoanelor și a spațiului public, Spitalul N.N. Saveanu Vidra a instalat un sistem de 

supraveghere video interior și exterior, prelucrând astfel imaginile tututor persoanelor 

care intră în incinta instituției. Imaginile înregistrate sunt stocate și comunicate numai 

Poliției în caz de evenimente flagrante și a cercetării judiciare. 

           În calitate de persoane vizate, RGPD vă conferă o serie de drepturi, printre care: 

Dreptul de acces – aveti dreptul de a obține din partea Spitalului N.N. Saveanu Vidra in 

calitate de operator de date cu caracter personal, confirmarea că se prelucrează sau nu 

date cu caracter personal care va privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și 

detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare; 



Dreptul la rectificare – aveti dreptul de a obține de la Spitalul N.N. Saveanu Vidra 

rectificarea datelor cu caracter personal care va privesc dacă acestea sunt inexacte; 

Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – aveti dreptul să obțineți ștergerea 

datelor dumneavoastra cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu 

mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau 

prelucrate); 

Dreptul la restricționarea prelucrării – aveti dreptul de a obține restricționarea 

prelucrării datelor dumneavoastra cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu 

atunci cand contestati exactitatea datelor dumneavoastra, pe perioadă necesara 

operatorului să verifice exactitatea datelor); 

Dreptul la opoziție – aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii datelor dumneavoastra cu 

caracter personal în condițiile și limitele stabilite de lege; 

Dreptul la portabilitatea datelor – aveti dreptul sa primiti datele cu caracter personal care 

va privesc și pe care le-a furnizat Spitalului N.N. Saveanu Vidra, într-un format 

structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat precum si dreptul ca aceste 

date sa fie transmise altui operator. 

        Puteți să vă exerciți drepturile menționate mai sus și să aflați mai multe despre 

aceste drepturi prin trimiterea unui e-mail catre Spitalul NN Saveanu Vidra, in calitate de 

operator de date cu caracter personal, la adresa: office@spvidra.ro  

    *Spitalul N.N.  Saveanu Vidra a fost inregistrat la ANSPDCP ca operator de date cu 

caracter personal la nr. 37068. 

  


