
 
 
 

NOTĂ DE INFORMARE  PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

 
 

DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SIBIU, conform cerinţelor 
Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii 
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în 
sectorul comunicaţiilor electronice, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter 
personal  - numele si prenumele, numele si prenumele membrilor de familie, sexul, data 
si locul nasterii, cetatenia, telefon/fax, adresa, profesie, loc de munca, formare 
profesionala, situatie familiala, situatie economica si financiara, datele din actele de 
stare civila, date privind starea de sanatate, codul numeric personal, seria si numarul 
actului de identitate, date privind viata sexuala, prin mijloace automatizate/manuale, 
destinate selectiei si plasarii fortei de munca, exercitarea serviciilor de sanatate, 
protectiei si asistentei sociale, emitere autorizatii/licente, statistica cazurilor medicale, 
monitorizarea spatiilor publice/private.  
Sunteţi obligati să furnizaţi datele, acestea fiind necesare emiterii de avize, autorizatii si 
monitorizarea serviciilor de sanatate.  
             Refuzul dvs. determină imposibilitatea unitatii noastre de a raspunde solicitarilor 
dumneavoastra, impiedica mentinerea de evidente necesare in domeniul sanatatii care 
pun in pericol starea de sanatate a populatiei. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt 
comunicate numai următorilor destinatari, dupa caz: persoana vizata, reprezentatntii 
legali ai persoanei vizate,  autoritati publice centrale si locale, servicii sociale si de 
sanatate, institutii de invatamant si de educatie, organizatii profesionale, angajatorul 
persoanei vizate, imputernicitul operatorului. 

 
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA A JUDETULUI SIBIU monitorizeaza accesul 
persoanelor  - prin intermediul a doua camere video montate la parterul cladirii – sediu 
Strada Gheorghe Baritiu nr 3, Sibiu. 

a) Scopul in care se face monitorizarea si prelucrarea datelor: scopuri statistice, 
constatarea fluentei vizitatori/clienti si evitarea aglomerarii prin masuri imediate, 
asigurarea unui flux cursiv la biroul preluare eliberare documente si la magazia 
produse epidemiologice/vaccin 

b) Categoriile de destinatari cu care colaboram la cerere: autoritati publice centrale 
si locale. Specificare: Predarea datelor se face doar in cazuri in care aceste autoritati 
solicita si care presupun elemente de siguranta cetateanului si a populatiei. 

 
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra 

datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.  
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc 

şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu 
o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul unitatii noastre.  

 De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei conform 
normelor legale in vigoare.  

 


