MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN
SIBIU
Sibiu, Str. Constituţiei nr. 19 – 21
Tel. Fax 0269/230194 Tel. Fax 0269/235199
e-mail: sibiusaj@yahoo.ro
operator de date cu caracter personal
înregistrat sub nr.35155

NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal efectuată de către
Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu

Serviciul de Ambulanţă Judeţean Sibiu, cu sediul în Municipiul Sibiu, str.
Constituţiei, nr.19-21, judeţul Sibiu, cod fiscal 7497072, tel. +40.269.230.194, fax:
+40.269.235.199, website: www.ambulantasibiu.ro , email:
gdpr@ambulantasibiu.ro, telefon contact responsabil protecția datelor cu
caracter personal- 0786803115,vă informează prin prezenta despre prelucrarea
datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu
REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția
și securitatea datelor personale, în vigoare.
Scopurile și baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal
În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și completată,
Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană (Regulamentul
2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) în vigoare, Serviciul
de Ambulanță Județean Sibiu are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă
şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu prelucrează datele dumneavoastră
personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, prin
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intermediul serviciilor/birourilor/compartimentelor, în conformitate cu
prevederile specifice aplicabile, pentru derularea următoarelor activități:
-intervențiile specifice medicinei de urgență prespitalicească
-relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările
persoanelor fizice
-formularea de acțiuni și reprezentare în instanță.
-soluționarea plângerilor cetățenilor sau a angajaților
-înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor cu
caracter personal
-închieiere contracte de furnizare de bunuri/servicii
-transmiterea situațiilor periodice solicitate de către instituțiile publice abilitate
Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, Serviciul de Ambulanță
Județean Sibiu ,prin serviciile/birourile/compartimentele din structura sa nu
poate să realizeze demersurile legale pentru a vă răspunde la petiții/a formula
răspunsuri la punctele de vedere solicitate.
Temeiul legal al prelucrării datelor:
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea
obligațiilor legale care îi revin operatorului (Serviciul de Ambulanță Județean
Sibiu), conform articolului 6, alin. 1 litera c) și e) din GDPR.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal,
Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu va solicita consimțământul dvs. în
conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR.
Actele normative care guvernează, în principal, activitățile derulate de către
serviciile/birourile/compartimentele din cadrul Serviciul de Ambulanță
Județean Sibiu sunt următoarele:

-Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE
-Legea 102/2005, modificată și completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr.
506/2004
-Legea nr. 544/2004, Ordonanța Guvernului nr. 27/2002
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-Codul de procedură civilă
Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a Serviciului de
Ambulanță Județean Sibiu este de a colecta numai datele personale necesare în
scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai
acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul
serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Serviciului de Ambulanță
Județean Sibiu sunt următoarele:
-Pentru relații publice/petiționare/formulare de puncte de vedere la solicitările
persoanelor fizice:
-nume, prenume,semnătura,detalii de contact - număr de telefon personal,
adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
-În mod excepțional:serie și număr CI/BI,CNP
-Pentru formulare de acțiuni și reprezentare în instanță:
-nume, prenume,semnătura,detalii de contact - număr de telefon personal,
adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
serie și număr CI/BI,CNP
-Pentru formulare declarare RPD:
-nume, prenume,funcție,denumirea angajatorului
-detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email,
adresă poștală,adresa IP de unde este completat formularul,tipul de browser
folosit
-Pentru soluționarea notificărilor de încălcare a securității datelor:
-nume, prenume,funcție,denumirea angajatorului,detalii de contact - număr de
telefon personal/de serviciu, adresă de email, adresă poștală
-Pentru soluționarea plângerilor/sesizărilor:
-nume, prenume,semnătura,detalii de contact - număr de telefon personal,
adresă de email, adresa de domiciliu/reședință, etc.,
serie și număr CI/BI,CNP
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-Pentru încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii/lucrări:
-nume, prenume,funcție,denumirea angajatorului
-detalii de contact - număr de telefon personal/de serviciu, adresă de email,
adresă poștală
Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea
atribuțiilor serviciilor/birourilor/ compartimentelor din cadrul Serviciului de
Ambulanță Județean Sibiu , strict în conformitate cu prevederile legale.
Sursa datelor cu caracter personal
Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu prin serviciile/birourile/compartimentele
colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi
alte instituții ori entități care se adresează Autorității ori alte persoane vizate) sau
din documente publice.
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terțe
persoane juridice, acestea din urmă au obligația de a vă furniza informațiile
necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu poate dezvălui/transmite datele cu
caracter personal către următoarele categorii de destinatari:
-autorități judecătorești,
- furnizori de servicii și de bunuri,
- alte unități sanitare,
- organizații profesionale.
-autorități publice centrale și locale:
-Casa de Asigurări de Sănătate – C.A.S.,
-Direcția de Sănătate Publică – D.S.P.,
- Inspectoratul Teritorial de Muncă – I.T.M.,
-Agenția Naționala de Administrare Fiscală – A.N.A.F.
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La datele cu caracter personal au acces angajații încadrați în structura
compartimentelor de specialitate, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.
Întreg personalul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu respectă păstrarea
confidențialității datelor cu caracter personal, având această obligație stipulată în
Fișa Postului, Angajamente de confidențialitate, Regulamentul de Organizare și
Funcționare, Regulamentul Intern .
Care sunt drepturile persoanelor vizate
DREPTUL LA INFORMARE – dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea și
protejarea datelor cu caracter personal de către Serviciul de Ambulanță Județean
Sibiu;
DREPTUL DE ACCES LA DATE – dreptul de a obține de la Serviciul de
Ambulanță Județean Sibiu confirmarea faptului că datele cu caracter personal
sunt / nu sunt prelucrate de către acesta;
DREPTUL LA RECTIFICARE – dreptul de a obține rectificarea datelor incorecte,
precum și completarea datelor incomplete;
DREPTUL LA ȘTERGERE – dreptul de a obține, în măsura în care sunt îndeplinite
condițiile legale, ștergerea datelor cu caracter personal
DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR – dreptul de a primi datele cu caracter
personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format
ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise către alt operator
de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale
DREPTUL LA OPOZIȚIE – dreptul de a se opune din motive întemeiate și legitime
legate de situația particulară ,ca datele cu caracter personal să facă obiectul unei
prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile legale
DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE - dreptul de a nu face
obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de
profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana vizată sau o afectează
în mod similar într-o măsură semnificativă
DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIȚIEI SAU AUTORITĂȚII NAȚIONALE DE
SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL – dreptul de
a se adresa A.N.S.P.D.C.P. sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate
de legislația în domeniul protecției datelor cu caracter personal care au fost
încălcate
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Persoanele interesate își pot exercita drepturile menționate mai sus in condițiile
prevăzute de Regulamentul U.E. nr.679/2016, printr-o cerere scrisă, semnată și
datată, depusa la Secretariatul Serviciului de Ambulanță Județean Sibiu.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la 0786-803115 sau
prin e-mail la gdpr@ambulantasibiu.ro
Perioada de stocare a datelor personale
Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării
tuturor demersurilor întreprinse pentru susținerea activităților
serviciilor/birourilor/compartimentelor din cadrul Serviciul de Ambulanță
Județean Sibiu de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere,
organizare, derulare evenimente, soluționărea acțiunilor de către instanțele de
judecată competente, soluționare a plângerilor, înregistrarea și soluționarea
notificărilor de încălcare a securității datelor cu caracter personal, precum și
înregistrarea formularelor de declarare responsabil cu protecția datelor, după
care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.
Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ
Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana
vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul
(2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea
acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu
excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția
prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei
vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment,
fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de
retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice
moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există
un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face acest lucru.
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