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Stimate domn/Stimată doamnă,
Vă informăm că e-mail-ul transmis de dumneavoastră a fost înregistrat la registratura generală
a autorităţii de supraveghere sub nr. 15851 din 16 septembrie 2009.
Faţă de conţinutul acestei adrese precizăm următoarele:
Potrivit art. 3 lit. a) din Legea nr. 677/2001, prin date cu caracter personal se înţelege orice
informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă
este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un
număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice,
psihice, economice, culturale sau sociale.
Totodată, conform dispoziţiilor art. 3 lit. b) din actul normativ sus-amintit, prelucrarea
datelor cu caracter personal înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează
asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea,
înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea,
dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea,
blocarea, ştergerea sau distrugerea.
De asemenea, precizăm că, în sensul dispoziţiilor art. 3 lit. e) din Legea nr. 677/2001,
operator este orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv
autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale acestora, care stabileşte scopul şi
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.
Faţă de prevederile legale mai-sus citate şi faţă de cele precizate în e-mail, menţionăm că
spitalul, ca operator, care prelucrează date cu caracter personal (spre exemplu: numele, adresa,
telefonul, serie carte de identitate), deci având o bază de date proprie a pacienţilor, este necesar să
notifice prelucrările de date cu caracter personal în scop de „servicii de sănătate” (iar nu fiecare
structură medicală în parte din cadrul său – ex: ginecologie, ortopedie, etc.).
În acest sens, pentru a obţine înregistrarea în Registrul electronic de evidenţă a prelucrărilor de
date cu caracter personal, trebuie să se completeze formularul de notificare, (Notificare pentru
prelucrarea datelor cu caracter personal/ notificare generală), prevăzut în anexa Deciziei
preşedintelui Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal nr.
95/2008 privind stabilirea formularului tipizat al notificărilor prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
date, publicat în Monitorul Oficial al României, nr. 876 din 24 decembrie 2008.
Acest formular de notificare este accesibil şi la adresa de internet a instituţiei noastre
www.dataprotection.ro, la secţiunea „Înregistrare - Formulare”. În acelaşi timp, menţionăm că,
pentru completarea notificării, aveţi posibilitatea consultării Ghidului de completare a notificărilor
aflat pe site-ul autorităţii la secţiunea „Ghid de notificare”. De asemenea, pot fi obţinute informaţii
de luni până vineri la serviciul dispecerat între orele 9.00-11.00 şi audienţe între orele 11.00-13.00.
Precizăm că formularele de notificare vor fi transmise prin modalitatea on-line. Pentru
cunoaşterea modalităţii în care se procedează în această situaţie, vă recomandăm să consultaţi pagina
de internet a autorităţii la secţiunea „Depunere notificare on-line – Notificare nouă”. După
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit notificării nr. 2447, în conformitate cu
Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale de înregistrare a notificărilor şi statistică. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita
drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităţii.

efectuarea on-line a notificării se va informa autoritatea de supraveghere, în cel mult 30 de zile, prin
remiterea primei pagini a formularului de notificare, semnată şi ştampilată. În caz contrar, nu
notificarea transmisă de operator nu va fi luată în considerare, urmând ca notificarea să fie anulată din
sistemul electronic de evidenţă. Ataşat primei pagini, vă rugăm să ne transmiteţi copia mesajului
electronic primit din partea autorităţii de supraveghere intitulat „confirmare înregistrare
document”, în care figurează numărul de înregistrare al formularului de notificare în Registrul
General al instituţiei noastre.
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