
Nota de informare privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 
de către Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos” 

 

În conformitate cu dispozițiile articolului 13 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE - Regulamentul general privind protecția datelor, Spitalul de 

Psihiatrie Titan „Dr.Constantin Gorgos”, cu sediul în București, B-dul. Pictor N. Grigorescu nr. 41, sector 3, telefon 021.341.20.31, Fax: 021.341.20.35, email office@spitalulgorgos.ro, 
reprezentat prin Dna. Manager Ec. Besoiu Mariana- Valy, în calitate de operator de date cu caracter personal (denumită în continuare „Operator/ul” sau „Noi”), prelucrează datele 

dumneavoastră cu caracter personal în următoarele condiții:  
▪ Datele dumneavoastră cu caracter personal care pot fi prelucrate (“Date/le”): nume, prenume, cod numeric personal, date de contact (număr de telefon sau adresă de email), 

profesie și semnătura. Vă rugăm să aveți în vedere că Datele dumneavoastră sunt prelucrate de Noi, unitate de specialitate inclusă în programele naționale de sănătate publică finanțate din 

bugetul Ministerului Sănătății conform Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018 și Ordinului Ministerului Sănătății 
nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, cu ocazia și în legătură cu desfășurarea unuia din 

programele naționale de sănătate publică aprobate de Guvernul României la care dumneavoastră ați decis să vă înscrieți, participarea dumneavoastră la acest program fiind astfel voluntară. 

În acest sens, vă rugăm să aveți în vedere că un eventual refuz al dumneavoastră în a ne pune la dispoziție aceste Date poate determina în anumite cazuri imposibilitatea de a vă putea 

înscrie la programul național desfășurat de Noi. 

▪ Scopul prelucrării: Vom prelucra datele tale cu caracter personal strict pentru scopul desfășurării programului național la care ați decis să participați. În acest scop, vom efectua diverse 

activități de prelucrare (Noi sau autoritățile publice care monitorizează desfășurarea acestor programe și/sau finanțează programele naționale mai sus menționate) precum: (i) realizarea 

evidenței beneficiarilor programelor naționale de sănătate publică; (ii) pregătirea documentației necesare pentru decontarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate 

prestate de Noi; (iii) pregătirea unor raportări privind activitățile prestate de Noi în cadrul programelor naționale de sănătate (de exemplu fără a se limita la raportări de îmbunătățire a 

modului de derulare a programelor, raportări privind indicatorii specifici programelor naționale de sănătate publică, raportări privind execuția bugetară, etc.), raportări care însă nu cuprind 

Datele dumneavoastră ci doar date statistice însă au la bază participarea dumneavoastră la unul din programele naționale; (iv) contactarea dumneavoastră de Noi sau autoritățile publice 

care monitorizează desfășurarea acestor programe și/sau finanțează programele naționale mai sus menționate pentru a verifica corectitudinea datelor consemnate de 

salariații/colaboratorii noștri în tabelul nominal al participanților la program. 

▪ Temeiurile legale ale prelucrării: (i) pentru îndeplinirea unei sarcini care servește unui interes public în domeniul sănătății publice; (ii) prevederile legale aplicabile – atunci când 

suntem obligați de prevederile legale aplicabile să colectăm și prelucrăm Datele identificate în prezenta Notă de informare; (iii) interesul nostru legitim (de exemplu, vă solicităm 

informații referitoare la profesia dumneavoastră în scopuri statistice, pentru a analiza categoriile de participanți la programele naționale desfășurate de Noi, fiind asigurate garanțiile 

corespunzătoare pentru drepturile și libertățile dumneavoastră). 

▪ Destinatarii datelor dumneavoastră: La Datele dumneavoastră au acces angajații noștri împuterniciți special în acest scop și/sau colaboratorii noștri, care si-au asumat obligații de 

confidențialitate prin contractele încheiate de Noi cu aceștia. De asemenea, Datele dumneavoastră pot fi transferate către autorități/instituţii/alte entități publice (de exemplu, fără a se 

limita la trimiterea Datelor dumneavoastră către Centrul Național de Sănătate Mintală și Luptă Antidrog și Direcția de Sănătate Publică, instituții implicate in desfășurarea acestor 

programe exemple), organe de cercetare, de urmărire și judiciare sau consultanți, în vederea îndeplinirii unor obligații legale/pentru realizarea unui interes legitim.  

▪ Durata stocării datelor dumneavoastră: Stocăm datele personale ale dumneavoastră strict pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate, precum 

și, dacă este cazul, pentru perioada necesară îndeplinirii obligațiilor noastre legale.  

▪ Drepturile dumneavoastră: conform Regulamentului UE nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces la datele transmise, de dreptul de a solicita rectificarea sau ștergerea acestora, sau 

restricționarea prelucrării lor, dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră, dreptul a fi notificat în cazul încălcării securității datelor precum și dreptul de a vă opune prelucrării, în 

condițiile legale aplicabile. De asemenea, dacă e cazul, puteți oricând să vă retrageți consimțământul privind prelucrarea Datelor dumneavoastră pentru cazurile în care v-ați exprimat 

consimțământul, iar, potrivit legii, acesta era necesar în vederea prelucrării. Totodată aveți dreptul de a vă adresa justiţiei şi/sau AutorităţiiNaţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor 
cu Caracter Personal (ANSPDCP). 

Vă rugăm să ne aduceți la cunoștința noastră orice modificare a Datelor pe care ni le-ați transmis, pentru îndeplinirea obligației noastre de vă stoca doar Date actuale.  

Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus privitoare la prelucrarea de către noi a Datelor dumneavoastră precum și pentru a ne adresa 

orice alte întrebări cu privire la cele comunicate în această materie, ne puteți contacta la adresa poștală a sediului nostru mai sus-menționată și/sau puteți formula o cerere către Responsabilul 

nostru cu Protecția Datelor, la adresa de email: miruna.bombescu@mblawyer.ro, sau la numărul de telefon al acestuia 0728.941.599. 
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