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Politica privind accesul la date  
cu caracter personal 

 
 
 
 

1. Scopul și domeniul de aplicare 

1.1.  Scopul 

Prezenta politică documentează cerințele GDPR privind menținerea unui nivel adecvat de securitate și 

de protecție a datelor cu caracter personal al persoanelor vizate, ținând seama de riscurile prezentate de 

prelucrare, generate în special, în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, 

divulgarea neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau 

prelucrate într-un alt mod. 

Prezenta politică are în vedere reguli generale și măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană 

fizică care acționează sub autoritatea SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENNȚĂ TIMIȘOARA și 

care are acces la date cu caracter personal nu le prelucrează decât la cererea operatorului, cu excepția 

cazului în care această obligație îi revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern. 

Angajații SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA înțeleg și au reprezentarea 

deplină a faptului că încălcarea regulilor privind accesul la datele cu caracter personal poate conduce la 

prejudicii fizice, materiale sau morale persoanelor fizice, cum ar fi pierderea controlului asupra datelor lor 

cu caracter personal sau limitarea drepturilor lor, discriminare, furt sau fraudă de identitate, pierdere 

financiară, inversarea neautorizată a pseudonimizării, compromiterea reputației, pierderea confidențialității 

datelor cu caracter personal protejate prin secret profesional sau orice alt dezavantaj semnificativ de natură 

economică sau socială adus persoanei fizice în cauză. 
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Printre măsurile principale luate în considerare de SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ 

TIMIȘOARA, în vederea asigurării unui nivel de securitate corespunzator, se numără: 

• pseudonimizarea și criptarea datelor cu caracter personal; 

• capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența 

continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare; 

• capacitatea de a restabili disponibilitatea datelor cu caracter personal și accesul la acestea 

în timp util în cazul în care are loc un incident de naturî fizică sau tehnică; 

• un proces pentru testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacității măsurilor 

tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării. 

 

 

1.2.  Domeniul de aplicare 

Prezenta politică se aplică tuturor structurilor organizatorice ale SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE 

URGENȚĂ TIMIȘOARA  și respectiv tuturor computerelor, dispozitivelor de calcul, aplicațiilor, platformelor, 

sistemelor informatice și sistemelor de operare, deținute sau operate de SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL 

DE URGENȚĂ TIMIȘOARA 

Prezenta politică va fi considerată ca având caracter general și se va aplica tuturor prelucrărilor 

efectuate în cadrul SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA. 

Acest document stabilește modul în care vor fi protejate datele personale pe care SPITALULUI CLINIC 

MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA le deține și prelucrează în îndeplinirea activităților sale. 

În cazul în care se constată existența anumitor aspecte legate de accesul la date pentru care prezenta 

politica nu ofera directive corespunzatoare, angajații trebuie să solicite imediat consiliere din partea 

responsabilului cu protecția datelor sau reprezentantului legal al operatorului. 
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2. Reguli generale 

 

2.1. Principii privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 Desfășurarea activităților curente ale SPITALULUI CLINIC MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA 

presupune efectuarea de către angajații Institutului Oncologic ”Prof.Dr.Ion Chiricuță” a unor prelucrări de 

date care se supun următoarelor principii: 

• datele trebuie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent; 

• datele trebuie colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior 

într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes 

public, în scopuri de cercetare științifică sau istorica ori în scopuri statistice nu este considerată 

incompatibilă cu scopurile inițiale; 

• datele trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în 

care sunt prelucrate; 

• datele trebuie să fie exacte și, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; se vor lua toate 

măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte (având în 

vedere scopurile pentru care sunt prelucrate) sunt șterse sau rectificate fără întârziere; 

• datele trebuie păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioada 

care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilori în care sunt prelucrate datele;  

• datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi 

prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică sau 

istorică ori în scopuri statistice; 

• datele trebuie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată, inclusiv protecția împotriva 

prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, 

prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare. 
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2.2.  Securitatea prelucrării datelor cu caracter personal  

Asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal, implică respectarea unui nivel adecvat al 

accesibilității datelor și se va face cu respectarea de catre operator a măsurilor tehnice și organizatorice. 

În cazul în care există suspiciunea încălcării prezentei politici, incidentul trebuie raportat cel puțin uneia 

dintre persoanele următoare: 

• Managerul de departament; 

• Responsabilului cu protecția datelor. 

 

3. Obligații specifice.  

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face doar de către angajatii SPITALULUI CLINIC 

MUNICIPAL DE URGENȚĂ TIMIȘOARA ce dețin competența necesară efectuări unei astfel de prelucrări. 

În situația în care angajatul nu cunoaște gradul său de acces, se va putea adresa managerului de 

departament din care acesta face parte. 

În vederea menținerii unui acces adecvat asupra datelor cu caracter personal, angajatii sunt obligați să 

respecte restricțiile de procesare a datelor impuse de operator prin politica de securitate implementată, în 

funcție de categoria și nivelul de acces al datelor. 

 

3.1. Identificarea și autentificarea utilizatorului  

Prin utilizator se înțelege orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului, a persoanei 

împuternicite sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal. 

Utilizatorii, pentru a căpăta acces la o bază de date cu caracter personal, trebuie să se identifice. 

Identificarea se va face prin introducerea codului de identificare de la tastatură.  

Fiecare utilizator are propriul său cod de identificare. Niciodată nu este alocat același cod de 

indentificare mai multor utilizatori. Codurile de identificare (sau conturi de utilizator) nefolosite o perioadă 
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mai îndelungată sunt dezactivate și distruse după un control prealabil intern al operatorului. Perioada după 

care codurile trebuie dezactivate și distruse este stabilită prin proceduri interne de operator.  

Orice cont de utilizator este însoțit de o modalitate de autentificare. Autentificarea se face prin 

introducerea unei parole. Parolele sunt șiruri de caractere alfanumerice, adecvate din punct de vedere al 

securității ca lungime și compoziție. Parolele sunt schimbate periodic în funcție de politicile de securitate 

ale operatorului. Schimbarea periodică a parolelor se face numai de către utilizatori autorizați de operator.  

Orice utilizator care primește un cod de identificare și un mijloc de autentificare este obligat prin să 

păstreze confidențialitatea acestora. In acest sens va fi stabilită o procedură proprie de administrare și 

gestionare a conturilor de utilizator. 

 

3.2. Tipul de acces la date cu caracter personal 

 Utilizatorii pot accesa numai datele cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de 

serviciu. Pentru aceasta sunt stabile tipurile de acces după funcționalitate (administrare, introducere, 

prelucrare, salvare etc.) și după acțiuni aplicate asupra datelor cu caracter personal (scriere, citire, 

ștergere), precum și procedurile privind aceste tipuri de acces. 

Compartimentul care asigură suportul tehnic poate avea acces la datele cu caracter personal pentru 

rezolvarea unor cazuri excepționale.  

 

3.3. Colectarea datelor 

Operatorul desemnează utilizatori autorizați pentru operațiile de colectare și introducere de date cu 

caracter personal într-un sistem informațional. Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate 

face numai de către utilizatori autorizați desemnați de operator.  
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Operatorul va luat măsuri pentru ca sistemul informațional să înregistreze cine a făcut modificarea, 

data și ora modificării. Pentru o mai bună administrare se vor implementa măsuri ca sistemul informațional 

să mențină datele șterse sau modificate accidental. 

 

4. Execuția copiilor de siguranță  

Operatorul stabilește intervalul de timp la care se vor executa copiile de siguranță ale bazelor de date 

cu caracter personal, precum și ale programelor folosite pentru prelucrările automatizate. Utilizatorii care 

execută aceste copii de siguranță sunt numiți de operator, într-un număr restrâns.  

Copiile de siguranță se vor stoca în alte camere, în fișete metalice. Operatorul va luat măsuri ca 

accesul la copiile de siguranță să fie monitorizat. Se vor implementa măsuri astfel încât sistemul informatic 

va genera zilnic, în mod automat, un back-up pentru o eventuală recuperare a datelor, în cazul distrugerii 

sau disfuncționalității sistemelor informatice.  

 

5. Computerele și terminalele de acces  

Computerele și alte terminale de acces sunt instalate în încăperi cu acces restricționat. Acolo unde nu 

pot fi asigurate aceste condiții, computerele sunt instalate în încăperi care se pot încuia. 

Se vor lua măsurile necesare astfel încât stațiile de lucru/computerele care prelucreaza date cu 

caracter personal și asupra cărora nu se acționează o perioadă dată, sesiunea de lucru să se închidă 

automat. Mărimea acestei perioade se determină în funcție de operațiile care trebuie executate. 

Serverele care găzduiesc bazele de date pot fi accesate doar în mod controlat, pe baza de drepturi de 

acces. Nu este permisă scoaterea din instituție a mediilor de stocare mobile (CD/DVD, USB Stick, Portable 

HDD), decât cu aprobare prealabilă din partea conducerii instituției.  
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6. Fișierele de acces  

Operatorul va lua măsurile necesare ca orice accesare a bazei de date cu caracter personal să fie 

înregistrată într-un fișier de acces (log) sau într-un registru pentru prelucrările manuale de date cu caracter 

personal, stabilit de operator. Informațiile înregistrate în fișierul de acces sau în registru vor fi: - codul de 

identificare (numele utilizatorului); - numele fișierului accesat (fișei); - numărul înregistrărilor efectuate; - 

tipul de acces; - codul operației executate sau programul folosit; - data accesului (an, lună, zi); - timpul (ora, 

minutul, secunda). 

Pentru prelucrările automate aceste informații vor fi stocate într-un fișier de acces general sau în fișiere 

separate pentru fiecare utilizator. Orice încercare de acces neautorizat va fi, de asemenea, înregistrată. 

 Operatorul este obligat să păstreze fișierele de acces cel puțin 2 ani. Fișierele de acces trebuie să 

facă posibilă identificarea de către operator sau de către persoana împuternicită a persoanelor care au 

accesat date cu caracter personal fără un motiv anume, în vederea aplicării unor sancțiuni sau a sesizării 

organelor competente.  

 

 

7. Sistemele de comunicații 

Operatorul este obligat să facă periodic controlul autentificărilor și a tipurilor de acces pentru 

detectarea unor difuncționalități în ceea ce privește folosirea sistemelor de comunicații. În acest sens, se va 

concepe un sistem de comunicații astfel încât datele cu caracter personal să nu poată fi interceptate de 

oriunde.  

Dacă sistemul respectiv nu poate fi astfel securizat, operatorul este obligat să impună folosirea unor 

metode de criptare pentru transmiterea securizată a datelor cu caracter personal. Prin sistemele de 

comunicații se vor transmite numai datele cu caracter personal strict necesare. 
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8. Instruirea personalului 

Operatorul va organiza periodic sesiuni de pregătire a utilizatorilor în cadrul cărora aceștia vor fi 

informați în ceea ce privește legislația pentru protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a 

acestor date, la cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și 

cu privire la risucurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal, în funcție de 

specificul activității utilizatorului. 

Utilizatorii care au acces la date cu caracter personal vor fi instruiți de către operator asupra 

confidențialității acestora. Utilizatorii sunt obligați să-și închidă sesiunea de lucru atunci când părăsesc 

locul de muncă. 

 

9. Folosirea treminalelor de acces 

Pentru menținerea securității prelucrării datelor cu caracter personal, în special împotriva virușilor 
informatici, operatorul va lua următoarele măsuri: 

• interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din surse 

externe neautorizate; 

• informarea utilizatorilor în privința pericolului privind virușii informatici; 

• implementarea unor sisteme automate de devirusare și de securitate a sistemelor 

informatice; 

• dezactivarea, pe cât posibil a tastei “Print screen”, atunci când sunt afișate pe monitor date 

cu caracter personal, limitându-se astfel listarea la imprimanta a acestor date. 

 

10. Imprimarea datelor 

Listarea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de utilizatori autorizați de 

către operator să execute această operațiune. În acest sens operatorii vor adopta proceduri interne 

specifice privind listarea, transmiterea si distrugerea de documente listate la imprimantă. 
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Fiecare entitate își va aproba prorpiul sistem de securitate, ținând seama de aceste cerințe minime 

de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, iar în funcție de importanța datelor cu 

caracter personal prelucrate, își va impune măsuri de securitate suplimentare. 


