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

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI DATELOR CU CARACTER PERSONAL CONFORM
REGULAMENTULUI (UE) NR.679/2016

Redactată în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE)
nr.679/2016 pentru protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

REGULAMENTUL (UE) NR.679/2016 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date este aplicat în toate statele europene începând cu data
de 25.05.2018. Prin aplicarea acestui Regulament se intenționează crearea unui
cadru legislativ și uniform pe teritoriul Uniunii Europene care să nu mai necesite
măsuri naționale de implementare.

SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU este o unitate sanitară publică
de interes strategic, cu personalitate juridică, situată în municipiul Sibiu,
str.Constituției nr.19-21, judeţul Sibiu, cod fiscal 7497072, tel. +40.269.230.194,
fax: +40.269.235.199,0786803115, website: www.ambulantasibiu.ro , email:
gdpr@ambulantasibiu.ro, reprezentat legal prin dr. Constantin Popescu în
calitate de manager general interimar, înregistrat ca operator de date cu caracter
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personal la nr. 35155 în registrul Autorității Naționale de Supraveghere a Datelor
cu Caracter Personal.
Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu este o unitate sanitară ce asigură
servicii medicale de urgență prespitalicească.
În scopul furnizării de servicii medicale de urgență prespitalicească,
Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu are acces și utilizează anumite date cu
caracter personal ce aparțin pacienților, aparținătorilor, și angajaților. Aceste date
cu caracter personal sunt prelucrate prin mijloace manuale sau automatizate și
sunt destinate îmbunătățirii serviciilor medicale prestate.

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL
Aceste date reprezintă orice informație privind o persoană fizică
identificată sau identificabilă (persoană vizată).

CE SUNT DATELE CU CARACTER PERSONAL PRIVIND SĂNĂTATEA
Toate datele având legătura cu starea de sănătate a persoanei vizate care
dezvăluie informații despre starea de sănătate fizică sau mentală trecută,
prezentă sau viitoare a persoanei vizate. Acestea includ informații despre
persoana fizica colectate pe timpul intervențiilor de medicină de urgență
prespitalicească , astfel cum sunt menționate în Directiva 2011/24/UE a
Parlamentului European si a Consiliului:
un număr, un simbol sau un semn distinctiv atribuit unei persoane fizice
pentru identificarea singulara a acesteia in scopuri medicale;
-informații rezultate din testarea sau examinarea unei părți a corpului sau a unei
substanțe corporale, inclusiv din date genetice și eșantioane de material biologic;
orice informații privind, de exemplu, o boală, un handicap, un risc de
îmbolnăvire, istoricul medical, tratamentul clinic sau starea fiziologică sau
biomedicală a persoanei vizate, indiferent de sursa acestora,
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CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform acestui Regulament, noţiunea de "prelucrare" înseamnă orice
operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal
sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea,
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea,
utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie
în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau
distrugerea.

ÎN CE CONSTĂ CONSIMȚĂMÂNTUL PERSOANEI VIZATE
Consimțământul reprezintă orice manifestare de voință liberă , specifică,
informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate, prin care aceasta acceptă
printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter
personal care o privesc,să poată fi prelucrate.

CARE SUNT CATEGORIILE DE PERSOANE FIZICE ALE CĂROR DATE VOR FI
PRELUCRATE DE CĂTRE SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEȚEAN SIBIU
Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către Spitalul Clinic
Județean de Urgență Sibiu aparțin următoarelor categorii de persoane fizice:
pacienți, aparținători ai pacienților,vizitatori ai pacienților sau ai angajaților,
reprezentanți ai furnizorilor de servicii cu care spitalul se află în relație
contractuală, angajații unității.

DE CE PRELUCREAZĂ SAJ SIBIU DATELE CU CARACTER PERSONAL
În conformitate cu prevederile art.6 alin.(c) și alin (e) din Regulamentul
U.E. nr. 679/2016 și actele normative în vigoare din domeniul sănătății,
Servicul de Ambulanță Județean Sibiu prelucrează datele cu caracter personal
ale pacienților și aparținătorilor lor în scopul îndeplinirii obligațiilor legale, de
furnizare de servicii medicale de urgență prespitalicească. Dintre acestea pot fi
enumerate:
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-

Intervenții de medicină de urgență prespitalicească și transport medical
asistat în interesul persoanei vizate;

-

Intervenții având ca obiect consultaţii medicale de urgenţă la domiciliu şi
transport sanitar neasistat în interesul persoanei vizate;

-

În scopul îndeplinirii obligațiilor legale aferente contractelor de muncă ale
angajaților și de gestionare a acestora;

-

În scopul soluționării cererilor și adreselor instituțiilor publice conform
competențelor legale ale acestora;

-

În scopul desfășurării activității de angajare a personalului contractual;

-

În scopul desfășurării serviciilor de instruire și formare de natura medicinei
de urgență prespitalicească ;

-

În scopul desfășurării activității de voluntariat;

-

În scopul monitorizării/securității persoanelor, spațiilor și bunurilor unității
în vederea prevenirii și combaterii infracțiunilor; -

În scopuri statistice.

CE TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCREAZĂ SERVICIUL
JUDEŢEAN DE AMBULANȚĂ SIBIU
Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu prelucrează următoarele tipuri de
date cu caracter personal: numele și prenumele, CNP, data nașterii, locul nașterii,
cetățenia, profesia, ocupația, seria și numărul actului de identitate, adresa de
domiciliu, numărul de telefon, adresa de e-mail, date privind aparținătorii, date
privind starea de sănătate.
DURATA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu prelucrează datele cu caracter personal
pe durata necesară realizării scopurilor pentru care au fost solicitate și ulterior, în
conformitate cu politicile noastre interne, precum și cu obligațiile derivate din
legislația națională privind arhivarea documentelor (Legea 16/1996 – Legea
Arhivelor Naționale).
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SECURITATEA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu acordă o importanță deosebită
securității și confidențialității datelor dumneavoastră cu caracter personal și
înțelege să asigure securitatea acestora pe parcursul activităților de prelucrare din
prezenta Politică de Confidențialitate. În acest sens, Serviciul de Ambulanță
Județean Sibiu implementează măsurile tehnice și organizatorice adecvate în
scopul asigurării unui nivel de securitate corespunzător riscurilor asociate tipurilor
de date prelucrate și operațiunilor / mijloacelor tehnice de prelucrare în
conformitate art.32 din Regulamentul U.E. nr. 679/2016 .

CĂTRE CINE POATE DEZVĂLUI SERVICIUL DE AMBULANȚĂ JUDEŢEAN
SIBIU DATELE CU CARACTER PERSONAL
Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu poate dezvălui datele cu caracter
personal către următoarele categorii de destinatari: autorități judecătorești,
autorități publice centrale și locale, furnizori de servicii și de bunuri ale unității
sanitare, organizații profesionale. Pot fi enumerate în acest sens următoarele
organisme sau instituții: Ministerul Sănătății – MS, Casa de Asigurări de Sănătate CAS, Direcția de Sănătate Publică – DSP, Inspectoratul Teritorial de Muncă – ITM,
Poliția Română, Școala Națională de Sănătate Publică Management și
Perfecționare în Domeniul Sanitar București - SNSPMPDSB, Agenția Națională de
Administrare Fiscală – ANAF, Autoritatea Națională de Management al Calității în
Sănătate – ANMCS și/sau împuterniciții acestora.
CARE SUNT DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE
În ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal prevăzute în
prezenta Politica de confidențialitate, fiecare persoană vizată beneficiază de
următoarele drepturi prevăzute în Regulamentul U.E. nr. 679/2016 .
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, precum și detalii privind activitățile de
prelucrare;
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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 întrun
format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către
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. - Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal printr-o solicitare scrisă la adresa b-dul
Gheorghe Magheru nr.28-30 sector 1 , cod poștal 010336, București tel.
+40.318.059.11 sau +40.318.059.12 , e-mail anspdcp@dataprotection.ro sau
justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de legislația în domeniul
protecției datelor cu caracter personal care au fost încălcate.
Persoanele interesate își pot exercita drepturile menționate mai sus în
condițiile prevăzute de Regulamentul U.E. nr.679/2016, printr-o cerere scrisă,
semnată și datată, pe care se va menționa în mod expres „în atenția
Responsabilului cu protecția datelor (DPO)„, depusă la secretariatul Serviciul de
Ambulanță Județean Sibiu cu sediul aflat pe strada Constituției, nr.19-21 din
municipiul Sibiu.
Pentru informații suplimentare ne puteți contacta telefonic la
0786/803115 sau prin e-mail la gdpr@ambulantasibiu.ro
Prin prezenta Politică de Confidențialitate vă asigurăm de faptul că datele
cu caracter personal sunt prelucrate în condiții de securitate, inclusiv protecția
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împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau
accesului neautorizat.
Serviciul de Ambulanță Județean Sibiu asigură confidențialitatea datelor cu
caracter personal prelucrate.
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