
 
Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cazul evenimentelor 

organizate de către Spitalul Judeţean de Urgenţă Miercurea Ciuc 
 
 

Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc (spitalul) este 
un operator de date. Datele de contact ale spitalului sunt următoarele: str. Dr. Dénes László, nr. 2, 
Miercurea Ciuc, Jud. Harghita; Tel: +40266-324-193; Fax: +40266-372-137;  
E-mail: secretariat@spitalmciuc.ro. 
 
De ce colectăm informații despre dumneavoastră 
În momentul organizării unui eveniment de către Spitalul Județean de Urgență Miercurea Ciuc, putem 
colecta și prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:  
• Identitate (nume și prenume ș.a.m.d.); 
• Detalii profesionale (funcţie, loc de muncă ș.a.m.d.); 
• Contact (adresă, adresă e-mail, telefon ș.a.m.d.);  
• Identificare (număr înmatriculare ș.a.m.d.); 
• Informaţii cu caracter special (dizabilităţi, etnie ș.a.m.d.) ; 
• Fotografii sau înregistrări video.  

 
Categoriile de date menţionate sunt prelucrate în următoarele situaţii: 
• în cazul în care vă înregistrați și participați la un eveniment organizat de spital; 
• în cazul prezentării prin e-mail a evenimentelor organizate de spital; 
• în cazul fotografiilor realizate pentru campanii de marketing sau pentru prezentarea evenimentelor 

desfăşurate în cadrul proiectelor derulate de către spital prin site-ul web www.spitalmciuc.ro sau 
pliante de prezentare. Fotografiile pot include numele și detalii despre dumneavoastră. De exemplu, 
dacă participați la un eveniment, acesta poate indica numele dumneavoastră și evenimentul la care 
ați participat; 

• în cazul înregistrarilor video realizate pentru campanii de marketing sau pentru prezentarea 
evenimentelor desfășurate în cadrul proiectelor derulate de către spital. Înregistrările video pot include 
numele și detalii despre dumneavoastră. De exemplu, dacă participați la un eveniment, acesta poate 
indica numele dumneavoastră și evenimentul la care ați participat; 

• în cazul evenimentelor desfășurate în spital, atunci când intraţi în zone în care există instalate camere 
de supraveghere, vom prelucra datele dumneavoastră personale şi prin intermediul înregistrărilor 
realizate de sistemul de supraveghere video.  

 
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate 
mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în înregistrarea și participarea la 
evenimentul organizat de spital. 
 
Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal 
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal, având la bază: 

• consimțământul dumneavoastră (articolul 6(1)a), pentru comunicarea prin e-mail în scopuri de 
marketing. Aveți dreptul să renunțați la acest tip de prelucrare în orice moment; 

• consimțământul dumneavoastră (articolul 6(1)a), în cazul fotografierii sau înregistrărilor video 
realizate în cursul evenimentelor. Aveți dreptul să renunțați la acest tip de prelucrare în orice 
moment. În cazul în care vă retrageți consimțământul, fără a afecta legalitatea prelucrării 
efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. 

• interesul nostru legitim (articolul 6(1)f), pentru gestionarea evenimentelor. Vom prelucra informaţii 
din categoriile speciale (de exemplu, informații referitoare la starea dumneavoastră de sănătate 
sau handicap), dacă ne-ați informat despre aceasta (articolul 9(2)e). Aceste informații vor fi 
utilizate numai pentru a ne permite să furnizăm servicii corespunzătoare în legătură cu o 
solicitare pe care ați făcut-o; 

• interesul nostru legitim (articolul 6(1)f), în cazul înregistrărilor video prin sistemul de 
supraveghere video. Aceste informații vor fi utilizate numai pentru a garanta siguranţa şi 
securitatea dumneavoastră, a pacienţilor şi a angajaților spitalului; 

• obligație legale (articolul 6(1)c), pentru transmiterea anumitor informații instituțiilor statului. 
 

mailto:secretariat@spitalmciuc.ro
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Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal 
Destinatarii informaţiilor cu caracter personal pot fi: 
• Ministerul Sănătăţii Publice; 
• Autorităţi locale; 
• Poliţie; 
• Furnizori de servicii; 
• Organizaţii de presă. 
 
Cum protejam informațiile confidențiale colectate 
Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/ sau în formă electronică. 
Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate 
adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat. 
De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să 
implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate 
de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.  
 
Transferuri internaţionale de date 
În anumite cazuri, pentru promovarea spitalului, postăm diferite informaţii despre evenimentele 
organizate pe platforma Facebook. Postarea informaţiilor cu caracter personal pe Facebook se face doar 
în cazul în care există acordul persoanei vizate. 
Politica Facebook privind confidenţialitatea datelor poate fi accesată la adresa: 
https://www.facebook.com/business/gdpr 
 
Locația de stocare și durata de stocare 
Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în cadrul 
Spitalului Județean de Urgență Miercurea Ciuc. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu 
caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale spitalului și a 
celor mai bune practici din acest domeniu.   
 
Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal 
Conform Regulamentului UE 679/ 2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă 
privesc, retragerea consimțământului acordat, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea 
prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.  În plus, aveţi 
dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei 
de judecată competente.  
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, 
aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate 
pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. 
Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării. 
 
Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, 
aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro. 
 
Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/ 2016, pentru a putea să vă 
răspundem într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, 
CNP, adresă) și indicații privind informațiile pe care le solicitați. 
 
Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul cu Protecţia Datelor la adresa de e-mail  
rpd@spitalulmciuc.ro. 
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