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IN ATENTIA PACIENTILOR, ANGAJATILOR SI VIZITATORILOR SPITALULUI BALNEOMEDCENTER, 

In conformitate cu Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, conducerea Spitalului 

BALNEOMEDCENTER va aduce la cunostiinta urmatoarele informatii cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal privind starea de sănătate. 

Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
Art. 7: Prelucrarea unor categorii speciale de date 
(1)Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de convingerile 

politice, religioase, filozofice sau de natură similară, de apartenenţa sindicală, precum şi a datelor cu 
caracter personal privind starea de săn ătate sau viaţa sexua l ă este interzisă. 

(2)Prevederile alin. (1) nu se a pl i că în următoarele cazuri: 
a)când persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul pentru o astfel de prelucrare; 
b)când prelucrarea este necesară în scopul respectării ob l igaţiilor sau drepturi lor specifice ale 

operatorului în domeniul dreptului muncii, cu respectarea garanţii l or prevăzute de lege; o eventuală 
dezvăluire către un terţ a datelor prelucrate poate fi efectuată numai dacă există o obligaţie legală a 
operatorului în acest sens sau dacă persoana vizată a consimţit expres la această dezvăluire; 

c)când prelucrarea este necesară pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii 
persoanei vizate ori a altei persoane, în cazu l în care persoana vizată se află în incapacitate fizică sau 
juridică de a-şi da consimţământu l ; 

d)când prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor sale legitime de către o fundaţie, 
asociaţie sau de către orice altă organizaţie cu scop nelucrativ şi cu specific politic, filozofic, rel igios ori 
sindical, cu condiţia ca persoana vizată să fie membră a acestei orga nizaţii sau să întreţină cu aceasta, în 
mod regulat, relaţii care privesc specificul activităţii organizaţiei şi ca datele să nu fie dezvăluite unor 
terţi fără consimţământul persoanei vizate; 

e)când prelucrarea se referă la date făcute publice în mod manifest de că tre persoana vizată; 
f)când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiţie; 

g)când prelucrarea este necesară în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor 
medicale, de administ rare a unor îngrij iri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de 
gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate, cu condiţia ca 
prelucrarea datelor respective să fie efectuate de către ori sub supravegherea unui cadru medical supus 
secretului profesional sau de către ori sub supravegherea unei alt e persoane supuse unei obligaţi i 

echivalente în ceea ce priveşte secretul; 
h)când legea prevede în mod expres aceasta în scopul protejării unui interes public important, 

cu condiţia ca prelucrarea să se efectueze cu respectarea drepturilor persoanei vizate şi a celorlalte 
garanţii prevăzute de prezenta lege. 

(3)Prevederile alin. (2) nu aduc atingere dispoziţiilor legale care reglementează obligaţia 

autorităţilor publice de a respecta ş i de a ocroti viaţa intimă, fa milia l ă şi privată. 

(4)Autoritatea de supraveghere poate dispune, din motive întemeiate, interzicerea efectuării 
unei pre l ucrări de date din categorii le prevăzute la alin. (1), chiar dacă persoana vizată şi-a dat în scris şi 
în mod neechivoc consimţământul, iar acest consimţământ nu a fost retras, cu condiţia ca i nterdicţia 

prevăzută la alin. (1) să nu fie înlăturată prin unul dintre cazurile la care se referă alin. (2) lit. b)-g). 
Art. 8: Prelucrarea datelor cu caracter personal având funcţie de identificare 
(1)Prelucrarea codu lui numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de 

identificare de aplicabi litate generală poate fi efectuată numai dacă : 



a)persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul; sau b)prelucrarea este prevăzută în 
mod expres de o dispoziţie legală. 

(2)Autoritatea de supraveghere poate stabili şi alte cazuri în care se poate efectua prelucrarea 
datelor prevăzute la alin. {1), numai cu condiţia instituirii unor garanţii adecvate pentru respectarea 
drepturilor persoanelor vizate. 

Art. 9: Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate 
{1)În afara cazurilor prevăzute la art. 7 alin . 

(2),prevederile art. 7 alin. (1) nu se aplică în privinţa prelucrării datelor privind starea de sănătate în 
următoarele cazuri: 
a)dacă prelucrarea este necesară pentru protecţia sănătăţii publice; 
b)dacă prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii 
unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru 
înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte. 
(2)Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către ori sub 
supravegherea unui cadru medical, cu condiţia respectării secretului profesional, cu excepţia situaţiei în 
care persoana vizată şi-a dat în scris şi în mod neechivoc consimţământul atâta timp cât acest 
consimţământ nu a fost retras, precum şr cu excepţia situaţiei în care prelucrarea este necesară pentru 
prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârşirii unei fapte penale, pentru împiedicarea 
producerii rezultatului unei asemenea fapte sau pentru înlăturarea urmărilor sale prejudiciabile. 
{3)Cadrele medicale, instituţiile de sănătate şi personalul medical al acestora pot prelucra date cu 
caracter personal referitoare la starea de sănătate, fără autorizaţia autorităţii de supraveghere, numai 
dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate. 
Când scopurile menţionate se referă la alte persoane sau la public în general şi persoana vizată nu şi-a 
dat consimţământul în scris şi în mod neechivoc, trebuie cerută şi obţinută în prealabil autorizaţia 
autorităţii de supraveghere. Prelucrarea datelor cu caracter personal în afara limitelor prevăzute în 
autorizaţie este interzisă. 
{4)Cu excepţia motivelor de urgenţă, autorizaţia prevăzută la alin . (3) poate fi acordată numai după ce a 
fost consultat Colegiul Medicilor din România. 
(S)Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi colectate numai de la persoana vizată. 

Prin excepţie, aceste date pot fi colectate din alte surse numai în măsura în care este necesar pentru a 
nu compromite scopurile prelucrării, iar persoana vizată nu vrea ori nu le poate furniza. 

Manager, 


