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Politica de gestionarea a datelor  
cu caracter personal 

 
 
 
 
 

1. Scopul și domeniul de aplicare 

1.1  Scopul 

Prezenta politică documentează cerințele GDPR privind gestionarea datelor cu caracter personal 

ale persoanelor vizate. 

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

fizică care acționează sub autoritatea Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara și care gestionează 

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 Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara înțeleg și au reprezentarea deplină a 

faptului că încălcarea regulilor privind gestionarea greșită a datelor 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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1.2.  Domeniul de aplicare 

Prezenta politică se aplică tuturor structurilor organizatorice ale Spitalul Clinic Municipal de Urgență 

Timișoara. 

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

efectuate de Operator. În cazul în care se constată existența anumitor aspecte legate de gestionare datelor 

cu caracter general pentru care prezenta politică nu oferă directive corespunzatoare, angajații trebuie să 

solicite consiliere din partea responsabilului cu protecția datelor. 

 

2. Regului generale 

2.1. Principii privind prelucrarea 

 Desfășurarea activității curente ale  Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara presupune 

efectuarea de către angajații Institutului a unor prelucrări de date care se supun următoarelor principii: 

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

• datele sunt 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 

istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale; 

• datele sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru 

care sunt prelucrate; 

• datele sunt exacte, iar în cazul în care este necesar, să fie actualizate; în acest sens 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 sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care 

nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care sunt prelucrate datele;  
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• datele cu caracter personal sunt 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 sunt 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 si organizatorice corespunzatoare. 

 

3. Informații referitoare la datele personale reținute 

 

3.1 Reducerea la minimum a datelor 

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara respectă principiul reducerii la minimum a datelor 

potrivit GDPR, respectiv reține și stochează numai datele relevante și necesare îndeplinirii scopului 

prelucrării datelor cu caracter personal. 

 

 3.2 Exactitate 

Datele personale prelucrate în cadrul Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara  sunt exacte și 

actualizate la momentul stocării, efectuând periodic verificări pentru respectarea acestui deziderat. 

 

3.3 Termenele de stocare 

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara ia măsuri adecvate privind eliminarea datelor cu 

caracter personal atunci când acestea nu mai sunt necesare atingerii scopului prelucrării. Prin aceasta se 

reduce astfel riscul stocării unor date inexacte, inutile sau irelevante. Această obligație se aplică volumului 

de date colectate, gradului de prelucrare a acestora, perioadei lor de stocare și accesibilitatii lor. 
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La împlinirea termenelor prevăzute de lege și în normele interne, operatorul se va asigura de 

ștergerea/distrugerea datelor personale, cu excepția cazului în care legislatia EU sau legislația internă 

prevăd obligația păstrării acestora pe o perioadă mai îndelungată, în scopuri statistice, de arhivare în 

interes public, de cercetare științifică sau istorică, cu asigurarea măsurilor tehnice și organizatorice 

adecvate în vederea garantării drepturilor și libertăților persoanei vizate. În toate aceste cazuri, datele 

prelucrate al cărui timp de stocare s-a împlinit vor putea fi arhivate cu respectarea măsurilor tehnice și 

organizatorice stabilite în politicile și procedurile interne. 

 

4. Regului specifice privind gestionarea datelor. Sfera datelor personale 

 

4.1. Datele pacienților/clienților 

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara prelucrează următoarele date cu caracter personal 

aparținând pacienților și/sau celorlalte persoane vizate, după cum urmează: 

• prin intermediul formularelor privind serviciul medical solicitat și a anexelor acestora; 

• prin intermediul contractului de prestări servicii medicale și a anexelor acesteia; 

• prin intermediul comunicărilor transmise operatorului după data încheierii contractului (în 

forma scrisă sau/ori în formă electronică) și prin alte procedee acceptate de persoana 

vizată precum: nume, prenume, sex, adresă de domiciliu și/sau de reședință, data șii locul 

nașterii, CNP, seria și numărul actului de identitate/pașaport, date din actele de stare 

civilă, cetățenia, semnătura, date de contact (adrese, numere de telefon, fax, adrese 

electronice, etc).  

 

4.2 Datele angajaților 

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara colectează și utilizează datele personale ale 

angajaților și foștilor angajați în cadrul desfășurării raporturilor de munca inclusiv a obligațiilor care decurg 

din acestea, în temeiul legii și numai în scopuri relevante, corespunzătoare și uzuale. 
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Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara recunoaște și respecta drepturile de confidențialitate 

ale angajaților săi, limitând colectarea, accesul și utilizarea datelor personale aferente angajării. 

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara ia măsuri preventive suplimentare înainte de 

divulgarea către părțile terțe legitime a informațiilor oricărui angajat. Respectivele divulgări pot avea loc 

numai în condițiile în care există înțelegerea deplină a faptului că accesul și utilizarea datelor sunt limitate, 

și că datele trebuie să fie protejate. 

 

5. Măsuri organizatorice 

Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara în calitate de operator, adoptă următoarele soluții de 

organizare în ceea ce privește gestionarea datelor cu caracter personal: 

• aspectele tehnice de securitate a datelor intra în responsabilitatea Departamentului IT și 

trebuie gestionate atât în baza liniilor directoare definite, a proceselor și procedurilor 

interne, cât și prin controale efectuate la nivelul sistemelor informatice; 

• responsabilitatea privind prelucrarea datelor în acord cu prezenta politică revine tuturor 

angajaților, în acest sens operatorul va asigura măsurile organizatorice necesare 

implementării prevederilor GDPR astfel încât prelucrările datelor cu caracter personal să 

fie efectuate în conformitate cu legislația europeana și cu legislația internă; 

• responsabilul cu protecția datelor personale va instrui angajații Spitalul Clinic Municipal de 

Urgență Timișoara astfel încât aceștia să respecte gestionarea corecta a datelor cu 

caracter personal; 

• angajații Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara sunt obligați să respecte măsurile 

de prelucrare a datelor cu caracter personal asigurând-se un nivel adecvat de protecție a 

datelor astfel prelucrate. 
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6. Verificarea corectitudinii datelor cu caracter personal 

Toți angajații au obligația să verifice datele personale gestionate în cadrul Spitalul Clinic Municipal 

de Urgență Timișoara din perspectiva acurateței și integralității informațiilor relevante și trebuie să le 

modifice corespunzător. Ca regula generală, gestionarea datelor este limitată la datele utilizate pentru 

identificarea unei persoane vizate. 

 

7. Refuzul de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Angajat are dreptul de a transmite conducerii Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara 

obiecțiuni în legătură cu gestionarea datelor cu caracter personal, respectiv colectarea, utilizarea și 

divulgarea datelor personale. Spitalul Clinic Municipal de Urgență Timișoara va evalua obiecțiunile fiecărui 

angajat și va lua o decizie în conformitate cu legislația în vigoare, urmând a comunica decizia sa 

angajatului. 

 


