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1 Prelucrarea datelor personale este efectuată total sau parțial prin mijloace

automatizate, precum și pentru prelucrări prin alte mijloace dacă datele fac

parte dintr-un sistem de evidență a datelor sau sunt destinate să facă parte

din acesta.

Prelucrarea datelor personale este desfășurată de un operator sau

persoana împuternicită al cărui sediu se află pe teritoriul Uniunii,

indiferent dacă prelucrarea are loc sau nu pe teritoriul Uniunii.

Prelucrarea este asupra datelor personale ale unor persoane vizate care

se află în Uniune, atunci când activitățile de prelucrare sunt legate de

oferirea de bunuri sau servicii sau țin de monitorizarea

comportamentului lor.

Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de către un operator

care nu este stabilit în Uniune, ci într-un loc în care dreptul intern se aplică în

temeiul dreptului internațional public.
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GDPR MEDICAL

în scopuri legate de evaluarea 

capacității de muncă a 

angajatului

în scopuri legate de de furnizarea 

de asistență medicală 

sau socială 

în scopuri legate de stabilirea 

unui diagnostic medical si 

pentru tratament

în scopuri legate de medicina 

preventivă sau a muncii 

pentru gestionarea 

sistemelor și serviciilor de 

sănătate



orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 

seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi:

DEFINIȚIE: PRELUCRĂRI DE DATE
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COLECTAREA

ÎNREGISTRAREA

ORGANIZAREA

STRUCTURAREA

STOCAREA.

MODIFICAREA

EXTRAGEREA

CONSULTAREA

UTILIZAREA

TRANSMITEREA

ȘTERGEREA

RESTRICȚIONAREA



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:

DEFINIȚIE: DATE CU CARACTER PERSONAL
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NUME, PRENUME

NUMĂR DE IDENTIFICARE

DATE DE LOCALIZARE

IDENTIFICATOR ONLINE

sau referitoare la unul sau 

mai multe elemente privind:

IDENTITATE FIZIOLOGICĂ

IDENTITATE GENETICĂ

IDENTITATE PSIHICĂ

IDENTITATE CULTURALĂ

IDENTITATE SOCIALĂ

IDENTITATE ECONOMICĂ

IDENTITATE FIZICĂ



DATE SPECIALE
care dezvăluie originea rasială sau etnică,

opiniile politice, religioase, filozofice sau

apartenența la sindicate sau date genetice,

biometrice, date privind sănătatea sau

privind viața sexuală sau orientarea

sexuală.

DATE BIOMETRICE
care rezultă în urma unor tehnici de

prelucrare specifice referitoare la

caracteristicile fizice, fiziologice sau

comportamentale care permit sau confirmă

identificarea unică a persoanei, cum ar fi

imaginile faciale sau datele dactiloscopice.

DATE ref. SĂNĂTATE
date cu caracter personal legate de

sănătatea fizică sau mentală a unei

persoane fizice, inclusiv prestarea de

servicii de asistență medicală, care

dezvăluie informații despre starea de

sănătate a acesteia.

DATE GENETICE
datele referitoare la caracteristicile

genetice moștenite sau dobândite ale unei

persoane fizice, care oferă informații unice

privind fiziologia sau sănătatea și care

rezultă în special în urma unei analize a

unei mostre de material biologic.
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DEFINIȚII DATE MEDICALE
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prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana vizată 01

colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt

prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri
02

adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu

scopurile în care sunt prelucrate
03

exacte și, în cazul în care este necesar, actualizate; datele inexacte vor fi

șterse sau rectificate04

păstrate pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii

scopurilor în care sunt prelucrate
05

PRINCIPIILE
PRELUCRĂRII

prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu

caracter personal06



TEMEI         LEGAL
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INTERES LEGITIM

CONSIMȚĂMÂNT

CONTRACT

OBLIGAȚIE LEGALĂ

INTERES VITAL

INTERES PUBLIC



DATE SPECIALE
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Cu excepțiile următoare:

 consimțământul explicit

 ocuparea forței de muncă și al securității sociale

și protecției sociale

 interes public major

 protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate

 date făcute publice în mod manifest de către

persoana vizată

 în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri

de cercetare științifică sau istorică ori în scopuri

statistice

 exercitarea sau apărarea unui drept în instanță

Se interzice prelucrarea de date

cu caracter personal care

dezvăluie:

 originea rasială sau etnică,

 opiniile politice,

 confesiunea religioasă

 convingerile filozofice

 apartenența la sindicate

 prelucrarea de date genetice,

 de date biometrice

 de date privind sănătatea

 de date privind viața sexuală

sau orientarea sexuală

TEMEI LEGAL



DATE        SPECIALE
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Cu excepția cazului când prelucrarea este necesară în scopuri legate de:

 medicina preventivă sau a muncii,

 evaluarea capacității de muncă a angajatului,

 stabilirea unui diagnostic medical,

 furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui tratament

medical,

 gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență

socială,

 de interes public în domeniul sănătății publice, cum ar fi protecția

împotriva amenințărilor transfrontaliere grave la adresa sănătății sau

 asigurarea de standarde ridicate de calitate și siguranță a asistenței

medicale și a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale.

Se interzice prelucrarea de date

cu caracter personal care

dezvăluie:

 prelucrarea de date genetice

 de date biometrice

 de date privind sănătatea

 de date privind viața sexuală

sau orientarea sexuală

SECTORUL MEDICAL
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Datele speciale cu caracter personal, menționate anterior, pot fi prelucrate

în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii în cazul în care

datele respective sunt prelucrate:

 de către un profesionist supus obligației de păstrare a secretului

profesional sau sub responsabilitatea acestuia sau

 de o altă persoană supusă, de asemenea, unei obligații de

confidențialitate,

 în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor

stabilite de organisme naționale competente.

DATE        SPECIALE

SECTORUL MEDICAL



CONSECINȚE:             MĂSURI CORECTIVE

5/2/2018 13

.

Obligație privind 

restricționarea 

prelucrării.

Sancțiuni cu 

amendă

(proiect lege)

Max. 100.000 lei

Max. 200.000 lei

Dispunerea unei avertizări

în atenția unui operator

Acordarea unei mustrări

Obligarea operatorului să

informeze persoana vizată

cu privire la o încălcare a

protecției datelor

Impunerea unei limitări 

temporare sau definitive

Interdicție asupra 

prelucrării

Obligație privind 

rectificarea datelor
Obligație privind 

ștergerea datelor

În privința stabilirii sancțiunilor cu amendă, aceasta va avea la bază o analiză temeinică, în funcție 

de circumstanțele fiecărui caz în parte.



Mulțumim!

Sorin Balasa, CIPP/E, CDPO, sorin.balasa@phoenix-it.ro

Doru Ciobotaru, avocat, Consultant GDPR, doru.ciobotaru@phoenix-it.ro

mailto:sorin.balasa@phoenix-it.ro
mailto:doru.ciobotaru@phoenix-it.ro

