
Anexa nr. LJ la contractual de prestări servic ii nr. LJILJ 

Acord privind prelu crarea datelor de către operatorii asoc ia ţi 

pitalul de Psihiatrie Titan „Or.Constantin Gorgos", cu sediul în Bucureşti, B-dul. Pictor . Grigorescu nr.41 , 
sector 3, telefon 02 1.34 1.20.31 , Fax: 021.34 1.20.35, email office@spitalulgorgos.ro, reprezentat prin Dna. Ec. Besoiu 
Mariana- Valy, în calitate de Manager, (în continuare «Operator Asociat I») 
ş i 

LJ. cu sediul în [_], tel. [_], fax LJ, email responsabi l cu protecţia date lor: (dacă este cazul) Ll. înregistrată la 
Registrul Comerţului cu numărul LJ, cod unic de înregistrare L], cod de înregistrare fi sca lă LJ, reprezentată legal 
de LJ, (în continuare « Operator Asociat 2») 
denum ite împreună „Părţile" sau „Operatori i asociaţi", separat „Partea", 

I. Preambul 
A vând in vedere că: 

• Între Spitalul de Psihiatrie T itan „Dr.Constantin Gorgos•· (,,Operatorul Asoc iat I '") şi [a se completa] 
( .. Operatorul Asociat 2") a fost încheiat contractul de LJ nr. LJ din data de LJ ( .. Contractul") prin care 
Operatorul Asociat 2 presteaza servicii de pază, supraveghere video şi control acces (''Serviciile··) conform 
Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor ş i protecţia persoanelor, a Hotărârii de 
Guvern nr. 301 /2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de apl icare a Legii nr. 333/2003 privind paza 
obiectivelor, bunurilor, valorilor ş i protecţia persoanelor, precum ş i or icărei alte dispoziţii legale apl icabile 
("Prevederile legale") la obiectivul situat în Bucureşti , Bdul. Nicolae Grigorescu nr. 4 1, Bucureşi, sector 3, 
unde îşi desfăşoară activitatea Operatorul Asociat 1; 

• În scopul prestării Serviciilor, Părţile prelucrează date cu caracter personal privind persoane fizice, la care au 
acces sau le primesc din partea celeilalte Părţi (,,Date/le cu caracter personal"); 

• Părţile doresc să actualizeze ş i să completeze prevederile Contractului cu privire la prelucrarea Datelor cu 
caracter personal conform l egis laţiei aplicabile, inclusiv dispoziţiile Regulamentului (U E) 2016 1679 al 
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind proteeţia persoanelor fizice în ceea ce 
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date ş i de abrogare a 
Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind proteeţia datelor), cu modificările ş i completările ulterioare 
(,.Regulamentul UE nr.679/20 16"); 

• Părţi le au convenit încheierea prezentului Acord pentru a stabili termenii şi condiţi i le necesare pentru a oferi 
garanţi i adecvate protecţiei drepturi lor şi libertăţilor fundamenta le ale persoanelor, în special a dreptului lor la 
viaţă intimă, familială ş i privată, în legătură cu transferul Datelor cu caracter personal de la o Parte către 
cealaltă Parte şi cu prelucrarea Datelor cu caracter personal de catre oricare din Părţ i , 

Parti le agreeaza urmatoarele clauze contractua le privind prelucrarea si protectia datelor cu caracter personal, pe care 
Par1 ile se obliga sa le respecte întocmai . 

I. Definiţii 

I. I. Date cu caracter persona l înseamnă orice date care pot conduce la identificarea unei persoane fizice. fie 
direct, fie prin corelare între acestea, ca de exemplu: nume, prenume, fotografie, virsta. sex. naţionalitate. etnie. 
adresa de domiciliu/resedinţa, adresa de e-mail, adresa IP, ocupaţi. ven it , cont bancar, orientare politica, 
religie, semnătura, etc. 

1.2. Categorii speciale de date cu ca racter personal înseamnă categoriile de date date privind starea de sănătate. 
date despre viaţa sexuală, date referitoare la rasă, etnie, orientare politică, religie, convingeri filozofice şi/sau 

de natură s i m i lară, apartenenţa sind ica lă, codul numeric personal sau un alt cod ori numar avind o funcţie de 
identificare cu aplicabilitate genera lă ; 

1.3. Date cu caracter personal referitoare la condamnari penale, infractiuni si contraventii înseamnă o 
categorie spec ială de date personale care privesc fapte penale şi contravenţii săvârşite de persoana vizată; 

I .4. 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. 
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utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea şi/sau punerea la dispoziţie în orice alt mod. alinierea sau 
combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 

1.5. Operator/ul înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea/institutia publică, agentia, entitatea sau altă 
persoană sau organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal; 

1.6. Operatori asoc iaţi înseamnă doi sau mai mulţi operatori care stabilesc în comun scopurile ş i mijloacele de 
prelucrare; 

1.7. Persoana vizata înseamnă persoana fizică ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate. respectiv 
salariatii Operatorului Asociat I; 

1.8. Destinatar înseamnă persoana fizică căreia îi sunt divulgate date cu caracter personal, aflată într-o re laţie de 
angajare sau colaborare cu Importatorul de date; 

1.9. Autoritatea de Supraveghere înseamnă o autoritate independentă institu ită într-un stat membru al Uniunii 
Europene, responsabilă cu monitorizarea aplicării reglementărilor legale în domen iul protecţiei datelor cu 
caracter personal al persoanelor fizice, inclusiv Regu lamentul UE nr. 679/20 I 6; 

I. I O. SEE înseamna Spaţiul Economic European (incluzind statele membre ale Uniunii Europene ş i Islanda. 
Norvegia ş i Liechtenstein); 

1.11. Contractul înseamnă Contractul de prestari servicii nr. LJ din data de LJ mai sus-mentionat, încheiat între 
Operator Asociat 2 şi Operator Asociat I; 

1.12. Parte/a înseamnă oricare dintre Operator Asociat 2 sau Operator Asociat I, denumite colectiv Părţi/le. 

2. Clauze generale 
2. 1. Părţile au cunoştinţă de dispoziţiile legale aplicabile privind proteqia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice şi privind libera circulaţie a acestor date 
(incluzând Regulamentul UE nr. 679/2016), şi se obligă să le respecte întocmai. Părţile sunt de acord că orice 
prelucrare de date cu caracter personal furnizate şi util izate pentru executarea Contractului se va face doar în 
termenii şi condiţiile prevăzute de legislaţia aplicabi lă în domeniu. 

2.2. Fiecare Parte are calitatea de operator de date cu caracter personal conform celor limitativ prevazute în cele ce 
urmeaza: 
(i) Operatorul Asociat I şi Operatorul Asociat 2 sunt operatori asociaţi în legatură cu Datele cu caracter 

personal transm ise de Operator Asociat I Operatoru lui Asociat 2 în scopul prestării Serviciilor ce fac 
obiectul Contractului, Părţile stabilind astfel prin prezentul Acord cerinţele care reglementează 

colectarea, prelucrarea ş i utilizarea datelor personale de către Operatorii Asociaţi. 
2.3. Părţ ile se obligă în mod expres să pregătească, să implementeze, să menţină şi să modifice, în deplină 

cooperare şi cu bună-credinţă, oricare şi toate procedurile. notele de informare, acordurile/contractele. 
registrele de evidenţă a Prelucrărilor Datelor cu caracter personal cerute conform dispoziţiilor legale aplicabile. 
ţinând cont şi de instrucţiunile şi recomandările obligatorii ale Autorităţilor de Supraveghere competente 
raportat la Prelucrarea fiecăreia dintre Părţi, de opiniile grupuri lor profesionale de lucru naţionale ş i ale Uniunii 
Europene. precum şi de bunele practici şi jurisprudenţa în materie. 

3. Prelucrarea Datelor cu caracter personal comunicate de cat re O perator Asocia t I Operatorului Asociat 
2 sa u la care Operatorul Asociat 2 a re acces din partea O peratorului Asociat I în scopul pres t ării 

Serviciilor obiect al Contractului 
3. 1. Prelucrarea Datelor cu caracter personal 
3.1.1. Operatorul Asociat 2 va prelucra Date cu caracter personal puse la d ispoziţ ie de Operator Asociat I în l egătură 

cu Serviciile furnizate de Operator Asociat 2 în conformitate cu Prevederile legale aplicabile în domeniul 
furnizări i serviciilor de pază, supraveghere video şi control acces, exclusiv pentru prestarea Serviciilor ce fac 
obiectul Contractului. 

3. 1.2. Operatorul Asociat I va furniza Operatorului Asociat 2 exc lusiv acele Date cu caracter personal solicitate de 
acesta în scopul prestării Serviciilor. 

3.1.3. Operatorul Asociat 2 declară şi garantează că Datele cu caracter personal solicitate de la Operator Asociat I 
sunt strict necesare pentru ca Operatorul Asociat 2 să poată furniza corespunzător Servici ile ce fac obiectul 
Contractului dintre Părţi . Astfel, având în vedere obiectul Contractului. Operatorul Asociat 2 se obliga sa 
prelucreze datele cu caracter personal primite de la Operator Asociat I, sau la care a avut acces din pa11ea 
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Operatorului Asociat I. doar în scopul şi în măsura necesară îndeplinirii obligaţiilor sale din Contract şi din 
legile aplicabile. 

3.1.4. Operatorii vor prelucra datele personale ale Persoanelor Vizate în următoarele scopuri: 
(i) Operatorul Asociat I va stoca numele şi prenumele Persoanelor Vizate, seria ş i numărul actului de 

identi tate, număru l de înmatriculare al autovehiculului, destinaţia, ora sosirii, ora plecării în scopu l 
îndeplinirii unor ob ligaţii legale; 

(i i) Operatorul Asociat 2 va prelucra numele ş i prenumele Persoanelor Vizate. seria şi numărul actului de 
identitate, numărul de înmatriculare al autovehiculului , destinaţia, ora sosirii, ora plecării în scopul 
îndeplinirii obligaţiei legale de consemnare a activită\ii desfăşurate în sensul completări i registrului de 
evidenţă a accesului persoanelor şi autovehiculelor în Spital; 

(iii) Operatorul Asociat 2 va prelucra imaginea Persoanelor Vizate care se vor afla în incinta obiectivului 
unde Operatorul Asociat I îşi desfăşoară activitate (vizualizărea/consultarea în registrărilor surprinse 
de sistemul de supraveghere video existent la obiectiv în scopul prestării Serviciilor): 

(iv) Operatorul Asociat I şi/sau Operatorul Asociat 2 vor prelucra orice alte Date cu caracter personal 
neidentificate în prezentul Act adiţional pe care Prevederile Legale le stipulează sau le vor stipula în 
mod expres în sarcina unuia din Operatorii Asociaţi. 

3. 1.5. Fiecare Operator Asociat este liber să prelucreze datele aşa cum consideră, fără a avea nevoie de vreun acord 
prealabil al celuilalt Operator Asociat, atâta timp cât prelucrarea este conformă prevederile nationale ş i 

europene privind protecţia datelor cu caracter personal precum şi cu Prevederile Legale aplicabile în materia 
furnizări i serviciilor de pază a obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. cu excepţia cazu lui în 
care se prevede altfel în acest Acord. 

3.1.6. Obligaţi a de informare a Persoanei Vizate prevăzută de Regulamentul UE nr. 679/2016 va reveni Operatorului 
Asociat I. 

4. Confidenţialita tea şi securitatea prelucrării, controlul, gestiunea şi notificarea încălcării securit ăţii 

Datelor cu caracter personal 
4. 1. Operatorul Asociat 2 se va asigura că persoanele autorizate de acesta pentru a prelucra Date cu caracter 

personal pentru Operator Asociat I s-au angajat în mod expres să respecte confidentialitatea acestor date, sau 
au obligaţia legală de respectare a confidenţialităţii acestor date. Operatorul Asociat 2 nu va divulga Date cu 
caracter personal niciunui terţ fără acordul prealabil scris al Operatorului Asociat I. cu excepţia s ituaţ ii lor în 
care legea o impune în mod imperativ. Fără a limita caracterul general al prevederilor anterioare, Operatoru l 
Asociat 2 poate divulga Date cu caracter personal primite sau accesate de la Operator Asociat I către terţi 
(inclusiv terţi s ubcontractanţi) strict în vederea prestării corespunzătoare a Serviciilor din Contract. cu 
respectarea strictă a garanţiilor acordate ş i obligaţi ilor asumate prin prezentul Act aditional ş i a legilor 
aplicabile precum ş i cu asumarea răspunderi i faţă de Operatorul Asociat I pentru eventualele prejudicii cauzate 
de terţii cărora Operatorul Asociat 2 le-a divulgat Datele cu caracter personal. 

4.2. Operatorul Asociat 2 va stoca separat Datele cu Caracter personal prelucrate în numele Operatorului Asociat I 
conform acestui Acord Contract faţă de Datele cu Caracter Personal prelucrate în numele unei oricărei alte 
terte persoane. 

4.3. În apl icarea prevederilor actualului Art. 32 din Regulamentul UE nr. 679/20 I 6 (precum şi a or icărei alte 
dispoziţii legale actuale sau viitoare cu conţinut echivalent). Operatorul Asociat 2 va depune toate diligenţe l e 

necesare ş i va obţine ş i menţine toate autorizările şi certificările necesare pentru a implementa şi menţine toate 
măsuril e tehnice şi organizaţionale necesare pentru a asigura un nivel de securitate corespunzător pentru 
riscurile prezentate de prelucrarea Datelor cu caracter personal în numele Operatorului Asociat I conform 
acestui Acord ş i legilor ap licabi le, în particu lar pentru a evita distrugerea, pierderea, modificarea/alterarea, 
divulgarea neautorizată sau accesul accidental sau ilegal, la Datele cu caracter personal ale Operatorului 
Asociat I transmise, accesate, stocate sau prelucrate în orice alt mod. Măsurile tehnice şi organizaţionale 

minime necesare în acest scop, şi nelimitative, luând în considerare în special natura ş i scopul Pre l ucrării 

încredinţate Operatorul Asociat 2 conform acestui Acord sunt prevăzute în Anexa nr. I ( "Mas uri Tehnice şi 
Organizaţionale de Securitate minime") la acest Acord, iar Operatorul Asociat I are dreptul de a evalua 
implementarea acestora în concret de către Operator Asociat 2. Adecvarea măsur i lor sus-menţionate este 
supusă progresului tehnic ş i dezvoltării ulterioare încheierii acestui Acord. În eva luarea nivelului corespunzător 
de securitate, Părţile vor lua în considerare în mod special riscurile prezentate de Prelucrare, în particular în 

3/7 



cazul unei Încălcări a securităţii Datelor cu caracter personal. Operatorul Asociat 2 va depune toate diligenţe l e 
necesare pentru a se asigura că măsurile de securitate implementate au un nive l rezonabil pe toată durata 

Prelucrării luând în considerare legislaţia aplicabilă ş i evoluţia tehnologiei în materie. 
4.4. Operatorul Asociat 2 îl va informa pe Operatorul Asociat I în scris de îndată ce ia la cunoştinţă despre apariţia 

oricărei încălcări a securităţi i ce duce la distrugerea, pierderea, alterarea, divulgarea neautorizată sau accesarea 
accidentală sau ilegală, totală sau parţială, a Datelor cu caracter personal transmise, accesate, stocate sau 
prelucrate în alt mod conform prevederilor prezentului Acord ş i/sau Contractului ("Încălcare a securită/ii 
datelor cu caracler personaf'), şi va furniza Operatorului Asociat I în scris următoarele informaţii de îndată ce 

acestea îi devin disponibi le: 
(a) o descriere a naturii Încălcării securităţii datelor cu caracter personal, incluzând, acolo unde este 

posibil, categoriile ş i numărul aproximativ al persoanelor vizate în cauză ; 

(b) numele ş i detaliile de contact (cel puţin două căi de comunicare alternative) ale persoanei 
responsabile din partea Operatorului Asociat 2, numită cu respectarea prevederilor legale aplicabile 

de la care se pot obţine mai multe informaţii despre respect iva încălcare; ş i 

(c) o descriere a măsurilor luate sau propuse pentru a fi luate în vederea solu ţionării respectivei Încălcări 
a securităţii datelor cu caracter personal, incluzând, acolo unde este cazul, măsuri de diminuare a 

posibi lelor efecte negative. 
4.5. Părţile convin să se coordoneze de îndată şi cu bună-credinţă pentru a formula conţinutul oricăror declaraţ i i 

publice şi al oricăror notificări necesare către Persoanele vizate afectate ş i/sau către Autoritatea de 
Supraveghere re levantă competentă conform legi s laţiei aplicabile privind protecţia datelor cu caracter personal 

în legătură cu orice Încălcare a securităţii datelor cu caracter personal. 
4.6. Operatorul Asociat 2 este de acord şi autorizează în mod expres efectuarea de controale de către Operator 

Asociat I (direct sau prin auditori externi contractaţi în acest scop) în spaţiile şi la sistemele unde se rea l izează 

Prelucrarea Datelor cu caracter personal pentru a determina dacă şi în ce măsură Operatorul Asociat 2 îş i 

îndepl ineşte obl igaţii le din acest Acord/acord şi din legile aplicabile (inclusiv în materie de măsuri tehnice, 

organ izaţionale şi de securitate), oricând, cu notificarea prealab i lă în scris ş i în prezenţa unui reprezentant al 
Operatorului Asociat 2. În caz de suspiciuni rezonabile de încălcări ale măsuri lor tehnice, organizaţionale ş i de 
securitate implementate de Operatorul Asociat 2, va fi acordat acces imediat Operatorului Asociat I la spaţiile 
şi sau sistemele Operatorului Asociat 2, iar Păqile vor implementa/adapta de urgenţă toate măsurile care se 

impun pentru protecţia Datelor cu caracter personal Prelucrate de Operatorul Asociat 2. 
4.7. Drepturile persoanelor v izate; Alte plângeri ş i solicitări 

4.7.1 . Părţile stabilesc că Operatorul Asociat I va fi cel îndreptăţit să răspundă oricăror sol ic i tări primite din panea 
Persoanelor vizate. Astfel, dacă Operatorul Asociat 2 primeşte o sol icitare de la o Persoană vizată pentru a 
accesa, corecta, modifica, transfera sau şterge Datele cu caracter personal ale respectivei persoane, în 
conformitate cu legi s laţia apl icabi lă în materie (Solicitarea Persoanei vizate), acesta va notifica Operatorul 

Asociat I în scris, de îndată după primirea Sol ic i tării Persoanei vizate. În urma primirii So licitări i Persoanei 
vizate, Operatorul Asociat 2 va contacta Persoana vizată pentru a confirma primirea So l icitării Persoanei vizate 
ş i pentru a notifica Persoana vizată că a transmis Operatorului Asociat I Solicitarea respectivă. 

În cazul în care Operatorului Asociat I îi vor fi necesare informaţii de la Operatoru l Asociat 2 pentru a putea 
răspunde la sol icitarea Persoanei Vizate, acesta le va transmite Operatorului Asociat I în terme de cel mult 48 

de ore de la primirea solic itării din partea Operatorului Asociat 1. 
În cazul în care, în conformitate cu legislaţia aplicabilă pentru protecţia datelor, Operatorul Asociat 2 este 
obl igat să răspundă la o solicitare a Persoanei Vizate referitoare la colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor 
acesteia, Operatorul Asociat I îl va asista pe acesta în furn izarea informaţ ii lor solicitate prin măsur i 

organizatorice menite să ducă la îndeplin irea ob l igaţiei de a răspunde solicitării subiectului, în măsura în care 
acest lucru este posibil. Prevederile precedente se vor aplica numai în măsura în care Operatorul Asoc iat 2 a 
solicitat acest lucru în scris Operatorului Asociat I ş i numai dacă se rambursează costuri le ş i cheltuiel ile 
suportate pentru furnizarea acestui sprijin. Cu toate acestea, fiecare parte rămâne în continuare răspunzătoare în 
mod direct faţă de Persoanele Vizate pentru acele acti vităţ i de prelucrare pe care acesta le desfăşoară în 

calitatea sa de operator şi care nu au legătură cu Servicii le ce fac obiectu l Contractului, urmând astfel a 

răspunde în mod direct solicitărilor adresate de către Persoanele Vizate. 
4.7.2. Operatorul Asociat 2 va notifica imediat Operatorul Asociat I la primirea oricăre i plângeri sau solicitări (altele 

decât Solicitări ale Persoanei vizate sau cereri de i nformaţii ale Autori tăţilo r de Supraveghere în domeniu l 
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proteqiei Datelor cu caracter personal descrise în acest Acord), în legătură cu: (a) obligaţiile Operatorului 
Asociat I conform legi slaţ i ei aplicabi le privind protecţ ia datelor cu caracter personal; ş i/sau (b) alte Date cu 
caracter personal ale Operatorului Asociat I decât cele primite, accesate, stocate sau prelucrate în alt mod de 
Operator Asociat 2 în legătură cu Serviciile ce fac obiectul Contractu lui. Dacă nu s-a convenit altfel intre Părţi. 
Operatorul Asociat I va gestiona respectiva plângere sau solicitare în conformitate cu legis laţia aplicabilă 

privind protecţia datelor cu caracter personal, iar Operatorul Asociat 2 va oferi întreaga sa as istenţă rezonabilă 

din punct de vedere comercial în vederea soluţionării acestei plângeri sau solicitări. 
4.8. Cooperarea cu Auto rităţ ile d e S upraveghere în do meniul protecţiei Datelor cu ca racte r pe rsona l şi 

soluţionarea reclamaţi ilor 

4.8. 1. Operatorul Asociat 2 va notifica Operatorul Asociat I cu privire la orice cerere de informaţi i primită din pa11ea 
unei Autorităţi de Supraveghere care are legătură cu Prelucrarea Datelor cu caracter personal primite. accesate. 
stocate sau prelucrate în alt mod în conformitate cu prevederile prezentului Acord şi/sau ale Contractului. dacă 
nu îi este interzis imperativ prin lege sau de către Autoritatea de Supraveghere, în mod legal. 

4.8.2. Operatorii Asocia\i vor fi răspunzători pentru toate comunicările sau corespondenţa cu Autoritatea de 
Supraveghere şi îşi vor acorda sprijin reciproc, dacă va fi necesar, pentru a putea furniza răspunsuri la 
so licitările primite din partea Autorităţii de Supraveghere. 
Dacă se încadrează în cazurile prevăzute de legis laţia ap licabilă, Operatorul Asociat 2 are obligaţia de a-şi 
numi căte o persoană responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal, în termenii şi condiţii le 

prevederilor legale aplicabile, ş i de a comunica de îndată Operatorului Asociat I numele, prenumele ş i detalii 
de contact (cel puţin două căi de comunicare alternative, de ex., nr. de telefon şi email) ale acestei persoane. 
precum ş i orice modificări cu privire la aceasta. 

4.9. Returnarea ş i ştergerea Datelor cu caracter personal 
4.9.1 . La încetarea Contractului din orice cauză, sau oricând la solicitarea scri să a Operatorului Asociat I, Operatorul 

Asociat 2 va înceta Prelucrarea oricărora dintre Datele cu caracter personal primite, accesate, stocate sau 
prelucrate în a lt mod în conform itate cu prevederile prezentului Acord ş i/sau ale Contractului, ş i , în funqie de 
cererea Operatorulu i Asociat I, fie va returna Operatorului Asociat I aceste date, fie le va şterge astfel încât 
acestea să nu poată să fie recuperate sau reconstruite, cu excepţia situaţiei în care l egis laţia aplicabilă în 
domen iu impune Operatorului Asociat 2 păstrarea acestor Date cu caracter personal pentru perioada prevăzută 
în această l egi s laţ i e (în acest sens, Operatorul Asociat 2 trebuie să deţină şi să menţină o politică de păstrare şi 

ştergere a datelor cu caracter personal conform legislaţiei aplicabile). 
4. l O. Audit/1 nspecţii ş i so licitări de informaţii ş i asistenţă 

4. I O. I. Operatorul Asociat I va avea dreptul de a efectua inspecţii cu privire la modul în care Operatorul Asociat 2 

respectă prevederile prezentului Act Aditional, cu notificarea Operatorului Asociat 2 în prealabil în timp util. 
4.10.2. Operatorul Asociat 2 se va asigura că Operatorul Asociat I îşi poate exercita complet ş i corespunzător dreptul 

de a verifica respectarea obligaţiilor de catre Operator Asociat 2 în conformitate cu legis laţia aplicabilă ş i cu 
acest Acord. În acest scop, Operatorul Asociat 2 se obligă să pună la dispoziţ ia Operatorului Asociat I. la 
cerere, toate informaţii le ş i documentele necesare şi, în special. să dovedească implementarea măsurilor 

tehnice şi organizatorice minime prevăzute la Anexa nr. 2 la acest Acord, în termen de maximum 5 (cinc i) zile 
de la data solicitării Operatorului Asociat I. 

4.10.3. Fiecare Parte va fi răspunzătoare în mod separat pentru evaluarea necesităţii şi realizarea unui studiu de impact 
referitor la protecţia Datelor cu caracter personal, şi pentru consultarea unei Autori tăţi de Supraveghere în 
domeniul proteqiei Datelor cu caracter personal, conform dispoziţiilor legale aplicabile. La solicitarea 
Operatoru lui Asociat I, Operatorul Asociat 2 va oferi Operatorului Asociat I asistenţa şi i n formaţiile ş i 

documentele necesare în mod rezonabil , astfel încât Operatorul Asociat I să respecte orice ob ligaţie de a 
real iza un studiu de impact privind proteqia datelor sau de a consulta o Autoritate de Supraveghere conform 
legi s laţiei aplicabile (în prezent Art. 35 şi Art. 36 din Regulamentul UE nr.679/20 16). 

4.11. Răspund erea 

4.1 1.1. Operatorul Asociat 2 va fi răspunzător şi îl va despăgubi pe Operator Asociat I cu privire la toate costurile şi 
cheltuielile suportate de Operator Asociat I ca urmare a încălcării prevederilor prezentu lui Acord sau ale 
legis laţiei aplicabile. 

4.11.2. În cazul în care Operatorul Asociat 2 nu adoptă ş i nu i mplementează măsurile tehnice, organizatorice ş i de 
securitate menţionate în acest Acord, nu permite sau împiedică exercitarea dreptului de audit ş i control al 
Operatorului Asociat I ş i/sau nu implementează măsuri le de punere în conformitate stabilite în urma exercitării 
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acestor drepturi în termenele stabilite, Operatorul Asociat I va fi îndreptăţit să suspende Prelucrarea Datelor cu 
caracter personal şi prestaţiile asociate acesteia de către Operator Asociat 2 şi/sa u terţii săi sub-contractanţ i, să 

rezilieze unilateral Contractul din vina exclus i vă a Operatorului Asociat 2, fără punere în întârziere, fără 

îndeplinirea vreunei formalităţ i ş i fără intervenţia vreunei instanţe judecătoreşti/arb itrale. şi să solic ite daune 
interese pentru toate prejudicii le cauzate pe această cale. 

6. Colaborare 
6.1 . Fiecare Parte este de acord în mod expres sa furnizeze celeilalte Parti oricare şi toate informatiile şi 

documentele necesare în vederea confi rmării modului în care cealalta Parte şi-a respectat obligaţii l e stabilite în 
prezentul Acord şi în legis laţia aplicabilă. 

6.2. Părţile sunt de acord în mod expres să coopereze pe depl in. cu bună-credinţă şi în mod rezonabil în legătură cu 
orice reclamaţii , plângeri, procese, inspecţii , aspecte de executare, cereri de informaţii de la orice Autoritate de 
Supraveghere, şi cu privi re la orice alte aspecte în legătură cu Prelucrarea de Date cu caracter personal conform 
prezentului Acord. 

7. Garanţi i 

7.1. Fiecare Parte declară ş i garantează că nicio prevedere legală aplicabilă înclusiv privind protectia Datelor cu 
caracter personal, nu o împ ied ică să-şi îndeplinească obligaţiile care îi revin în temeiul prezentului Acord. şi se 
angajează şi este de acord ca, la apariţia unei modificări legislative, sau în orice alt caz, cu impact negativ 
asupra posibilităţii executării acestor obligaţii , va notifica în scris de îndată pe cealaltă Parte, iar Părţile vor 
agreea modalitatea respecări i acestor obl igaţi i conform legilor apl icabi le având în vedere cazurile de 
împiedicare menţionate. 

8. Încetarea valabilitatii acestui Acord 
8. 1. Acest Acord va produce efecte juridice între Părţi pe toată durata Contractului. 
8.2. Încetarea valabilitatii acestui Acord nu exonerează Părţile de executarea obligaţii l or lor conform acestui Acord 

şi scadente până la data încetării, precum ş i de executarea obligaţiilor ce le revin conform reglementărilor 

legale apl icabile (inclusiv cu privire la orice operaţiune de prelucrare a Datelor cu caracter personal). 
9. Dispoziţii finale 
9. 1. Prezentul Acord cuprinde acordul unic ş i integral dintre Părţi ş i înţelegerea expresă, în scris, liberă şi neviciată 

a Părţilor, cu privire la toate aspectele prevăzute în acesta, ş i înlocuieşte ş i înlătură orice altă negociere ş i/sau 

înţelegere verbală şi/sau scrisă anteri oară sau concom itentă încheierii sale şi/sau în legătură cu acesta. Acesta 
mod i fică ş i în locuieşte prevederile din Contract şi orice altă înţelegere anterioară a Părţilor care se referă la 
prelucrarea de Date cu caracter personal în vederea prestării Servici ilor din Contract, dar nu modifică 

excluderi le şi limitările de răspundere ale oricăre ia dintre Părţi conform Contractului, dacă nu se speci fică în, 
sau nu rezultă din aceast Acord, iar toate prevederile din Contract privind răspunderea Părţilor şi despăgubirile 
stabilite vor continua să se aplice ş i după intrarea în vigoare a acestui Acord. 

9.2. Prezentul Acord va putea fi modificat numai prin acordul Parţi l or exprimat sub forma de acte adiţionale în 
formă scrisă încheiate ş i sem nate legal de catre Părţi sau pe seama acestora, si care vor fi considerate parte 
integranta a acestui Acord. 

AVÂND Î VEDERE CELE DE MA I SUS, Părţi le au redactat şi au citit acest Actul Adiţional în întregime, au 
acceptat în întregime continutul acestuia, şi l-au semnat astăzi, LJ, in 2 (doua) exemplare, fiecare cu valoare de 
original, în limba română înţeleasă de reprezentanţii ambelor Părţi . 

• 
Operator Asociat I: 
Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos" 
Reprezentată de: Dna. Ec. Besoiu Mariana- Valy 
În calitate de: Manager 
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Operator Asociat 2: 

LJ 
Reprezentată de: LJ 
În calitate de: LJ] 



Anexa nr. 1- Masuri Tehnice şi Organizaţionale de Securitate minim e 
Pentru îndeplinirea obligaţiei asumate la Art. 5.3 de mai sus din Actul Aditional, Operatorul Asociat 2 va implementa 
măsuri tehnice, organizatorice şi de securitate care să permită garantarea integrităţii Datelor cu caracter personal 
Prelucrate, trasabilitatea accesului la acestea, disponibilitatea acestor date oricând şi confidenţialitatea Datelor care să 
includă în special, dar nelimitativ: 
(a) deţinerea de resurse suficiente disponibile pentru a asigura menţinerea continuă a securităţii incintelor 

Operatorului Asociat 2, ş i a confidenţialităţii , integrităţii şi disponibilităţii sistemelor şi serviciilor de 
Prelucrare de Date cu caracter personal ; 

(b) efectuarea periodic de analize de risc referitoare la Datele cu caracter personal Prelucrate, cu cooperarea 
Operatorului Asociat I; 

(c) implementarea de măsuri prin care se asigură că toate Datele cu caracter personal sunt colectate. stocate sau 
prelucrate doar în scopul/urile specific/e pentru care au fost colectate, şi doar pe durata necesară aducerii la 
îndeplinire a scopurilor pentru care au fost colectate; 

(d) asigurarea că doar persoanele autorizate să acceseze Datele cu caracter personal au această posibilitate tehnică: 
(e) supravegherea accesului la Datele cu caracter personal Prelucrate în conformitate cu prevederile prezentului 

Acord şi/sau Contractul sau accesate în orice mod cu ocazia furnizării Serviciilor obiect al Contractului ; 
(f) notificarea Operatorului Asociat I cu privire la orice incident de securitate în ceea ce priveşte Datele cu 

caracter personal prelucrate, de îndată, dar nu mai târziu de 24 de ore de la apari\ia incidentu lui; 
(g) deţinerea de resurse disponibile adecvate pentru a asigura remedierea incidente lor negative (de ex., de natură 

tehnică sau fizică) de securitate cu privire la Datele cu caracter personal prelucrate, în timp util şi fără întârzieri 
nejustificate; 

(h) implementarea de măsuri de securitate a incintelor, a şi a altor zone conţinând Date cu caracter personal 
prelucrate, destinată să: (i) protejeze activele i nformaţionale împotriva accesului neautorizat, (ii) gestioneze, 
monitorizeze şi să înregistreze intrarea şi ieşirea persoanelor din cadrul zonelor spaţiilor unde Operatorul 
Asociat 2 prelucrează Datele cu caracter personal ale Persoanelor vizate; 

(i) implementarea de măsuri de control privind gestionarea accesului la Datele cu caracter personal pe bază de 
niveluri de autoritate şi funcţii în organizaţie (de exemplu permiterea accesului pe principiul necesităţii. al 
min im izări i accesului doar la datele strict necesare pentru îndeplinirea atribuţi i lor contractuale/legale, şi al 
privilegiului minim, revocarea/modificarea accesului imediat ce încetează raporturile de muncă/colaborare. sau 
apar schimbări de funcţie în organ i zaţi e); 

(j) implementarea de măsuri de control privind securitatea Datelor cu caracter personal. care includ cel puţin. însă 
fără a se limita la, acces şi monitorizare restricţionate (de exemplu, pe bază de rolu ri); 

(k) implementarea (i) obţinerii de acorduri scrise de protejare a confidenţialităţii Datelor cu caracter personal din 
partea persoanelor care au acces la acestea; şi (i i) organizări i de training-uri în materie de securitatea 
informaţiei pentru persoanele care au acces la Datele cu caracter personal prelucrate. 

Operator Asociat I : 

Spitalul de Psihiatrie Titan ,.Dr.Constantin Gorgos" 
Reprezentată de: Dna. Ec. Besoiu Mariana- Yaly 
În calitate de: Manager 
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Operator Asociat 2: 

LJ 
Reprezentată de: LJ 
În calitate de: L] 


