Cadrul normativ European și național:
 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016
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 (Regulamentul general
privind protecția datelor);
 Directiva (UE) 2016/680 a Parlamentului European și a Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile
competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi penale a infracțiunilor sau al
executării pedepselor și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru
2008/977/JAI a Consiliului;
 Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date;
 Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
Cu ce scop prelucram date cu caracter personal?
Prelucrăm date cu caracter personal în scopul prevenirii și controlului bolilor transmisibile și a
altor amenințări grave la adresa sănătății.
Deasemenea prelucram date cu caracter personal în scopuri legale de sănătate, în beneficiul
persoanelor fizice și ale societății în general, în special în contextual gestionîrii serviciilor și
sistemelor de sănătate.
Externalizăm în mod securizat și sub regimul păstrării confidențialității, datele dumneavoastră,
spre prelucrarea acestora către instituțiile centrale și naționale din domeniul sănătății, în scopul
controlului calității vieții, supravegherii generale a sistemului de sănătate sau de asistență socială la
nivel national și local.
În scopuri de securitate, supraveghere și alertă națională în materie de sănătate, în scopuri de
arhivare, cazuistica medicală, cercetare științifică, scopuri statistice.
Cât timp păstrăm datele dumneavoastră?
Datele dumneavoastră sunt colectate conform legislației în domeniu, sunt constituite în baze de
date și termenul de păstrare este stabilit conform indicatorului de păstrare a documentelor în domeniul
sănătății.
Drepturile dumneavoastră:
Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediată pe adresa DSP SIBIU, Responsabil
prelucrarea datelor cu caracter personal, administrativ@dspsibiu.ro, vă puteti exercita, în mod gratuit,
următoarele drepturi: dreptul de acces la datele dumneavoastră personale; dreptul de rectificare,
ștergere, restricționare a prelucrării datelor personale, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul de va retrage consimțământul acordat pentru prelucrare în orice moment,
fără ca legalitatea prelucrării anterior retragerii consimțământului să fie afectată;
Deasemenea, vă puteți adresa: ANSPDCP
+40.318.059.211 sau anspdcp@dataprotection.ro.

