NOTĂ DE INFORMARE

Începând cu 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE cunoscut drept Regulamentul General
privind Protecția Datelor(RGPD/GDPR).
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București instituție publică de interes local
a Municipiului București cu personalitate juridică, finanţată din bugetul Municipiului București,
înfiinţată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 378/09.12.2008,
modificată prin Hotărârea CGMB nr. 298/31.08.2009 - denumită în continuare pe scurt
A.S.S.M.B.- în calitatea sa de Operator de date cu caracter personal, este preocupată, în mod
constant, de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu
caracter personal pe care le efectuează conform dispoziţiilor Regulamentului (UE) 679/2016 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date
și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor-RGPD). În
acest sens, A.S.S.M.B. se supune controlului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal.
Acesta reglementează prelucrarea de către instituțiile publice a unor date cu caracter
personal referitoare la persoane fizice în spațiul Uniunii Europene.
Astfel, Administrația Spitalelor si Serviciilor Medicale București colectează și procesează
date personale, în conformitate cu prevederile RGDP.
Aceste date ne permit să realizăm obligațiile noastre legale față de stat și cetățeni, precum și
evitarea riscurilor privind securitatea. Refuzul de a furniza operatorului datele personale necesare
îndeplinirii obligației legale ce îi revine situează persoana fizică în afara oricărui raport juridic cu
A.S.S.M.B.
A.S.S.M.B. prelucrează datele pe care le furnizează cetăţenii cu bună credinţă, pentru
scopuri legitime, orice informaţie furnizată de dumneavoastră se prelucrează, după caz, prin
mijloace automate şi/sau manuale şi reprezintă consimţământul dumneavoastră expres şi
neechivoc ca datele personale care vă privesc să fie folosite de persoanele imputernicite de
operator, în conformitate cu atribuţiile legale. În acest sens, ASSMB asigură condiţiile tehnice şi
organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii acestora.
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București nu prelucrează aceste tipuri de
date pentru creare de profiluri sau în scopuri de marketing.

Date personale prelucrate.
Datele personale pe care A.S.S.M.B. le prelucrează sunt: date de identificare, date
bancare, adrese electronice, cazier judiciar/fiscal, date privind evaluarea performanţelor, date
sensibile sau alte date personale care sunt colectate direct de la persoane fizice sau diferiți
contractanți
în
urma
contractelor
încheiate
cu
aceștia,
prin
intermediul
petițiilor/solicitărilor/adreselor/sesizărilor/informărilor primite la sediu sau prin poșta
electronică/fax .

Scopul și perioada pentru care vor fi prelucrate datele.
Scopul colectării datelor este realizarea obiectului de activitate principal: exercitarea
ansamblului de atribuţii şi competente preluate de la Ministerul Sănătăţii cu privire la asistenţa
medicală şi de medicină dentară din unităţile de învăţământ public preşcolar, şcolar şi universitar
din municipiul Bucuresti; asigurarea acordării asistenţei medicale şi de medicină dentară,
preşcolarilor, elevilor şi studenţilor pe toată perioada în care se află în unităţile de învăţământ
public preşcolar, şcolar şi universitar din municipiul Bucureşti; activitatea de soluţionare legală a
petiţiilor din domeniul său de competenţă; informare; prelucrări statistice; monitorizarea
accesului/persoanelor în interiorul instituției; monitorizare video şi securitate.
De asemenea ASSMB colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de
exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu elevii,
studenţii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora utilizând comunicarea prin sistemul poştei
electronice.
Prelucrarea ulterioară prin stocare/arhivare a acestor date se realizează conform legislației
specifice și în scopuri statistice nefiind incompatibil cu scopul inițial pentru care au fost colectate,
cu respectarea măsurilor tehnice de securitate împotriva prelucrării ilegale.*
Datele cu caracter personal sunt păstrate și protejate atâta timp cât este necesar pentru
scopurile pentru care sunt prelucrate.

Părţile care au acces la datele cu caracter personal
Datele/informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate
numai următorilor destinatari: persoanei vizate, reprezentanţilor legali ai persoanei vizate, angajaţi
ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, altor persoane fizice/juridice care
prelucrează datele personale în numele operatorului, autorități judecătorești, birouri de executori
judecătorești, cabinete de avocatură, secții de poliţie, organe de urmărire penală şi alte instituţii
abilitate de lege să solicite informaţii.
_____________________________________________________________________________

Drepturile de care beneficiați sunt:
Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date personale
pe care le regăsiți aici. https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1298
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a depune plângere la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), în cazurile în care datele cu
caracter personal deținute sunt dezvăluite în mod accidental sau ilegal.
ANSPDCP are ca obiectiv apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor
fizice, în special a dreptului la viaţă intimă şi privată în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date. Acest drept are un conţinut complex, de mare importanţă
pentru libertatea şi personalitatea cetăţeanului, iar în ţara noastră este garantat prin Constituţie (art.
26).
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât
mai curând posibil.

Datele de contact ale Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal sunt:
Sediul ANSPDCP - Bulevardul Magheru, nr. 28-30, sector 1, Bucureşti
Telefon: 031.805.92.11
Fax: 031.805.96.02
Internet: www.dataprotection.ro
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Responsabilul cu protecția datelor - DPO
Având în vedere prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016, la nivelul Administrației
Spitalelor și Serviciilor Medicale București a fost numit Responsabilul cu protecția datelor cu
caracter personal (DPO), conform deciziei nr.307/01.05.2018 a Directorului General al
A.S.S.M.B.
Responsabilul cu Protecţia Datelor poate fi contactat dacă există nelămuriri cu privire la orice
aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei solicitări pe email la adresa –
dataprotection@assmb.ro, referitoare la acest lucru sau prin transmiterea unei solicitări scrise,
semnate și datate, prin poștă sau depunere la Registratura Generală la sediul A.S.S.M.B. din
Bucureşti, str. Sfânta Ecaterina nr. 3, sector 4, cod poștal 040154.

De asemenea, pentru mai multe informații despre acest subiect puteți consulta legislația în
vigoare, precum și site-urile instituțiilor abilitate, după cum urmează:

•

•

•
•
•

https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=RO - Regulamentul General
privind Protecția Datelor
Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentul (UE) 679/2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
cunoscut drept Regulamentul General privind Protecția.Datelor(RGPD/GDPR) http://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1520
vwww.dataprotection.ro – Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter
Personal
https://edps.europa.eu/ - Autoritatea Europeană de Protecție a Datelor - European Data
Protection Supervisor
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection_ro - Norme pentru protecția
datelor personale în interiorul și în afara UE, link de pe site-ul Comisiei Europene

__________________________________________________________________________

* A.S.S.M.B. se obligă să rectifice, să actualizeze, să şteargă sau să transforme în date anonime, în mod
gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

