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Legislatie 
romaneasca 

 

Legea 677 / 2001 Legea 129 / 
2018 

Legea 102 / 2005 

ORDIN nr. 52 din 18 aprilie 2002 
privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a 
prelucrărilor de date cu caracter personal (Avocatul 

poporului ) 

Legislatie 
europeana 

Directivei 95/46/
CE (Regulamentul general privind p

rotecția datelor 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Par
lamentului European și al Consiliul

ui din 27 aprilie 2016 
Autoritatea de 
suprveghere 

Avocatul poporului Autoritatea Naţionalã de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal 



Cu ce date 
personale 

lucrez ? 

Unde le 
regasesc? 

Cu ce 
scop 

colectez 
datele? 

De unde provin 
aceste date 

personale si cine 
are acces la ele? 



De unde pot fi 
accesate aceste 

date? 

Care este suportul 
pe care sunt 

pastrate aceste 
date? 

Cat timp sunt pastrate si 
cand pot fi sterse? 

Cui apartin aceste 
date personale?  

…pacienti, angajati sau furnizori ? 



  Data de expirare trebuie prevazuta si aprobata   
   - Nomenclator arhivistic 

�  Reglementare interna 
Ø  Ce actiune va fi executata de indata ce s-a depasit data de retentie a datelor? 

Ø  Cine va intreprinde o astfel de actiune? 

Ø  Decizia de stergere este reversibila sau ireversibila? 

Ø  Cine va fi notificat cand aceasta decizie este luata? 

Ø  Cum vor fi documentate aceste actiuni? (Asta este foarte important deoarece, 
la cerere, se poate solicita dovada stergerii). 



Aspectele importante : 

�  Scop specific 
�  Exprimat  in mod liber  
�  Lipsit de ambiguitate 
�  Sa nu fie obtinut in schimbul furnizarii unui produs sau serviciu 
�  Fara  informatii  prebifate 
�  Sa existe posibilitate de retragere 
�  Verificabil (acest lucru este usor in mediul digital in functie de uneltele pe care le 

folosesti) 

Situatii cand consimtamantul nu este necesar: 
�  Cand exista o intelegere contractuala unde datele personale sunt necesare pentru a-l 

duce la bun sfarsit 
�  Cand actiunea este luata pentru a proteja datele clientului (de exemplu criptarea) 
�  Cand actionezi in interesul individului   
  



�  Dreptul de a fi informat 
 
�  Dreptul de acces 
  
�  Dreptul de rectificare 
  
�  Dreptul de a ridica obiectii 
  
�  Dreptul de a restrictiona prelucrarea datelor 
  
�  Dreptul la portare a datelor 
  
�  Dreptul la stergerea datelor   

Drepturi 

Legislatie  nationala 



1. Inter-companii. Asta se 
intampla cand transferul 
de date se face catre 
entitati legale care 
apartin aceleiasi 
companie mama in 
scopul procesarii lor. 

2.Terte parti  Cand 
procesarea datelor este 
externalizata catre terte 
parti, este important sa 
formalizati 
responsabilitatile in 
contract  

 

Fluxurile de Informatii în Sistemul Sanitar  



  
�  Declaratie de confidentialitate.  

Ø  Ce date personale se colecteaza? 
Ø  De ce se colecteaza aceste date? 
Ø  Ce se intampla cu aceste date personale? Cu alte cuvinte, in ce scop 

folosesti aceste date? Chiar ai nevoie de toate datele colectate? 
Ø  Sunt aceste date impartasite cu terte parti? Daca da, cu cine? 
Ø  Ce faci cu datele cand nu mai sunt relevante? 
Ø  Cum respecti confidentialitatea si protectia datelor? 
Ø  Care sunt drepturile mele? (le-am mentionat la pasul 4) 
Ø  Cui ma adresez daca am mai multe intrebari sau daca vreau sa depun o 

plangere? 



�  Cum voi respecta regulile GDPR ? 
›  Reglementari  interne 

�  Care sunt actiunile necesare pentru a ma asigura 
de respectarea lor si pe viitor? 
›  Politica specifica la nivelul unitatii pentru sistemul 

informational 

�  Cine se va ocupa de asta si cum voi putea 
monitoriza aceste actiuni? 



Unitatea sanitară respectă legislația în vigoare cu privire la securitatea datelor. 

Ambulatoriul cu serviciu de imagistică este înregistrat ca operator de date cu caracter personal. 

Există nominalizată persoană responsabilă de protecția și prelucrarea datelor personale și cu 
caracter medical. 
Transmiterea datelor cu caracter personal / medical ale pacienților se realizează de către 
ambulatoriul cu serviciu de imagistică cu păstrarea confidenţialității. 

Politica de Securitate a Sistemului Informaţional a ambulatoriului cu serviciu de imagistică 
reglementează modalitatea prin care proprietatea datelor este asigurată în raport cu terţii 
colaboratori. 
Accesul la documentelor medicale privind pacienții aflați într-un proces de evaluare și/sau 
tratament este reglementat la nivelul ambulatoriului cu serviciu de imagistică. 
Documentele medicale ale pacienților ambulatoriului cu serviciu de imagistică aflați într-un 
proces de evaluare și/sau tratament sunt păstrate în spații amenajate și dotate. 
Ambulatoriul cu serviciu de imagistică are definite nivelele de acces la informații pentru fiecare 
categorie de personal. 
Sistemul informatic al ambulatoriului cu serviciu de imagistică are alertă funcțională în caz de 
virusare accidentală/intenționată. 
Contractele individuale de muncă / prestări servicii medicale au prevăzută clauza de 
confidenţialitate asupra gestionării informaţiilor. 



Circuitele și fluxurile informaționale asigură înregistrarea și 
transmiterea datelor în formatul necesar și în timp util. 

Ambulatoriul cu serviciu de imagistică are implementat un sistem de 
management al documentelor.  
Rapoartele emise la nivelul ambulatoriului cu serviciu de imagistică, 
urmare a solicitărilor interne și/sau externe, sunt înregistrate. 
Managementul ambulatoriului cu serviciu de imagistică are acces în 
timp real la datele şi infomaţiile necesare îndeplinirii responsabilitătilor 
Ambulatoriul cu serviciu de imagistică are organizat un sistem de 
înregistrare a pacienților. 
Sistemul informatic al ambulatoriului cu serviciu de imagistică asigură 
integritatea informaţiilor prin utilizarea filtrelor succesive de verificare. 

Raportul anual de audit intern al ambulatoriului cu serviciu de 
imagistică cuprinde constatări privind funcționalitatea tehnologiilor 
informaţionale. 




