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PRO MEDICA

Spitalul Orăşenesc Huedin
Str. Spitalului nr. 42
405400 HUEDIN
Jud. Cluj

În atenţia: 
Domnului Gheorghe Pop, manager
Stimate domn,

Vă  informăm  că  notificarea  transmisă  de  dumneavoastră,  pentru  operatorul Spitalul
Orăşenesc Huedin a fost înregistrată la registratura generală a autorităţii de supraveghere în sistem
on-line sub nr. 16287, din data de 01.09.2010.

Urmare a remiterii primei pagini a acestei notificări, semnate şi ştampilate, în original, la data
de 06.09.2010, precizăm că prelucrarea de date cu caracter personal notificată în formă generală,
având scop declarat  „servicii de sănătate”  a fost înscrisă în registrul de evidenţă a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub nr. 17646. Acest număr de înregistrare trebuie menţionat, conform art.
24 alin. (2) din Legea nr. 677/2001, modificată şi completată, pe orice act prin care datele cu caracter
personal  sunt  colectate,  stocate  sau  dezvăluite,  numai  în  cadrul  prelucrării  de  date  efectuate  în
scopurile declarate, precum şi pe orice completare sau modificare ulterioară a acestei notificări. 

Precizăm că operatorul are obligaţia informării persoanelor vizate potrivit dispoziţiilor art. 12
alin.  (1)  din  Legea  nr.  677/2001,  modificată  şi  completată.  Informarea  trebuie  să  fie  adecvată
circumstanţelor specifice de prelucrare (respectiv modalităţii de prelucrare a datelor, suportul pe care
datele sunt colectate, etc.) nefiind suficientă doar modalitatea „verbal”, şi se poate realiza în scris,
prin intermediul documentelor prin care datele personale sunt colectate şi/sau prin afişarea unei note
informative la sediul operatorului sau pe pagina web. În acest sens precizăm că aveţi posibilitatea de a
obţine  modele  de  note  de  informare  din  „Ghidul  de  completare  a  notificărilor”  (Secţiunea  VIII)
postată pe site-ul www.dataprotection.ro 

Menţionăm că  potrivit  dispoziţiilor  art.  24  alin.  (3)  din  Legea  nr.  677/2001,  modificată  şi
completată,  orice  schimbare  de  natură  să  afecteze  exactitatea  informaţiilor  înregistrate,  trebuie
comunicată autorităţii de supraveghere în termen de 5 zile.

Astfel, pe viitor, completarea/modificarea notificării  nr. 17646 ca urmare a oricărei schimbări
de natură să afecteze exactitatea informaţiilor înregistrate, potrivit art.  24 alin. (3) din lege sau la
solicitarea autorităţii de supraveghere, se realizează direct de către operator, prin modalitatea on-line,
accesând  adresa  de  internet  a  autorităţii,  www.dataprotection.ro,  secţiunea  „Depunere
notificare ON-LINE/Modificarea unei notificări”, cu ajutorul codului de înregistrare electronică a
notificării generat automat de program, la momentul depunerii acesteia.

După  efectuarea  on-line  a  completării/modificării  notificării  se  va  informa  autoritatea  de
supraveghere,  în cel  mult  30 de zile,  prin remiterea prin poştă a primei pagini  a formularului  de
notificare,  semnată  şi  ştampilată.  În  caz  contrar,  nu  vor  fi  luate  în  considerare
completările/modificările  efectuate  de  operator,  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.

În acelaşi timp, precizăm că informaţiile cuprinse în notificare, aşa cum reiese din conţinutul
rubricii  „Declaraţie”  de  pe  prima  pagină  a  formularului,  sunt  furnizate  pe  propria  răspundere  a
operatorului, întreaga responsabilitate a exactităţii şi corectitudinii informaţiilor revenindu-i acestuia.

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.
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În ceea ce priveşte măsurile care trebuie adoptate pentru asigurarea securităţii prelucrărilor de
date cu caracter personal, vă informăm că, cerinţele minime de securitate a prelucrărilor de date cu
caracter  personal  se  regăsesc în  Ordinul  nr.  52/2002,  publicat  în  Monitorul  Oficial  al  României,
Partea I, nr. 383 din 5 iunie 2002. 

Vă aducem la cunoştinţă că de pe site-ul autorităţii  de supraveghere aveţi posibilitatea de a
obţine  informaţii  cu  privire  la  obligaţiile  ce revin  operatorilor  în  contextul  prelucrării  datelor  cu
caracter  personal  reglementate  prin  Legea  nr.  677/2001,  modificată  şi  completată,  precum  şi
informaţii  privind înfiinţarea,  organizarea şi  funcţionarea Autorităţii  Naţionale  de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

VICEPREŞEDINTE,

Prof. univ. dr. Florin NEGOIŢĂ
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