
N O T Ă   D E   I N F O R M A R E 
privind protecția datelor cu caracter personal 

 

 Datele cu caracter personal sunt informațiile care fie vă identifică, fie permit să fiți identificat. Această notă de 

informare privind protecția datelor cu caracter personal este redactată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 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), precum și legislația actuală*), în scopul de a vă furniza informații cu 

privire la modul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate. 

 Astfel, Ministerul Sănătății și instituțiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colectează și prelucrează 

datele dumneavoastră cu caracter personal în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității 

de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență medicală sau socială sau a unui 

tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor de sănătate sau de asistență socială care acționează în 

interesul persoanei vizate. 

 În vederea îndeplinirii atribuțiilor sale legale, Ministerul Sănătății poate prelucra date cu caracter personal 

inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare și funcționare a sistemului de sănătate și de monitorizare, 

control și evaluare a activităților instituțiilor sanitare, de a lua măsuri pentru îmbunătățirea calității asistenței medicale 

acordate populației și în scopuri statistice. Ministerul Sănătății poate realiza aceste scopuri inclusiv prin campanii de 

solicitare/colectare păreri de la pacienți și foști pacienți ai instituțiilor sanitare. În cazul organizării unor asemenea 

campanii de solicitare/colectare păreri, Ministerul Sănătății nu va prelucra date cu caracter sensibil (de exemplu, date 

privind starea de sănătate). 

 Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la aparținători. Furnizarea datelor pe care 

vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate 

duce la dificultăți în funcționarea instituțiilor medicale, precum și organizării și furnizării serviciilor medicale. 

 Datele cu caracter personal privind starea de sănătate [date sensibile conform Regulamentului (UE) 2016/679 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), precum și legislația actuală] sunt protejate conform regulilor stabilite de 

lege în domeniul drepturilor pacientului și prelucrarea acestor date este permisă cu condiția respectării secretului 

profesional. 

 Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menționate mai sus putem dezvălui datele 

dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora dintre următoarele categorii de destinatari: dumneavoastră și 

persoane juridice care prelucrează date pe seama operatorului. 

 Drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal: aveți dreptul de a solicita 

operatorului accesul la acestea, rectificarea sau ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării sau dreptul de a vă opune 

prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. 

 În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa 

instanței de judecată competente. Dacă aveți nemulțumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu 

caracter personal, vă puteți adresa Ministerului Sănătății la adresa de e-mail presa@ms.ro sau instituției sanitare care v-a 

furnizat serviciul medical. 

 

*) Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 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), cu modificările ulterioare. 

Legea nr. 363/2018 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

autoritățile competente în scopul 

prevenirii, descoperirii, cercetării, urmăririi penale și combaterii infracțiunilor sau al executării pedepselor, măsurilor 

educative și de siguranță, precum și privindlibera circulație a acestor date. 

Art. I. — Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.501/2016 privind aprobarea implementării mecanismului de 

feedback al pacientului în spitalele publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 9 ianuarie 

2017, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. II. — Serviciul de integritate din cadrul Ministerului Sănătății duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

Art. III. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 


