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Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin                       
intermediul sistemelor de supraveghere video la sediul Spitalului Municipal Orsova 

 
 

Spitalul Municipal Orsova, prin internediul sistemelor de supraveghere video, prelucreazã datele 
dumneavoastrã cu caracter personal, respectiv imaginea dumneavoastrã si alte informatii ce permit 
identificarea dumneavoastrã – date apartinand angajatilor, pacientilor, vizitatorilor si oricaror altor persoane 
care intrã în sediul Spitalului Municipal Orsova, localizat în judetul Mehedinti, orasul Orsova, str.Portile 
de Fier nr.34 sau în orice clãdire care apartine Spitalului Municipal Orsova. 

Imaginile referitoare la persoane identificate sau identificabile, prelucrate prin mijloace de supraveghere 
video, constituie date cu caracter personal: 

• chiar dacã nu sunt asociate cu datele de identificare ale persoanei, sau 

• chiar dacã nu contin imaginea persoanei filmate, ci alte informatii de naturã sã conducã la 
identificarea acesteia (ex.: numarul de inmatriculare al vehiculului) 

În vederea realizãrii atributiilor stabilite de lege si desfãsurãrii activitatii curente (ca interese legitime) si 
obligatiilor legale ale Spitalului Municipal Orsova, dar si aplicãrii prevederilor legale privind protectia persoanelor 
fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (legislatia 
internã si dreptul comunitar), Spitalul Municipal Orsova are obligatia de a administra în conditii de sigurantã si 
numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate. 

Spitalul Municipal Orsova nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este 
necesar îndeplinirii scopului mai jos mentionat, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi confidenţialitate 
a datelor. 

Scopul prelucrãrii datelor cu caracter personal constã în: monitorizarea/ securitatea persoanelor, 
spatiilor si/ sau bunurilor private, prevenirea si combaterea infractiunilor, îndeplinirea obligatiilor legale, 
realizarea intereselor legitime. 

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizãrii de cãtre Spitalul Municipal Orsova si pot fi comunicate 
numai urmãtorilor destinatari: persoana vizatã, reprezentantii legali/ împuternicitii persoanei vizate, 
reprezentantii Spitalului Municipal Orsova, organele de urmãrire/ cercetare penalã, instante judecãtoresti, în 
conformitate cu prevederile legislatiei interne si comunitare aplicabile activitãtii desfãsurate de Spitalul 
Municipal Orsova. 

Durata de stocare a datelor obtinute prin intermediul sistemului de supraveghere video este de 30 de 
zile, cu exceptia situatiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea 
termenului înregistrãrile se distrug sau se sterg. 

Pentru a evita utilizarea fãrã drept a datelor personale, precum si eventualele abuzuri, utilizãm metode 
si tehnologii de securitate, împreunã cu politici de lucru adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal 
colectate. 

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de: dreptul la informare, dreptul de acces, dreptul 
la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea 
datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Ofiţerului privind protecţia datelor cu caracter 
personal/ Responsabilului cu protecţia datelor din cadrul Spitalului Municipal Orsova, cu o cerere scrisă, datată 
şi semnată la adresa de e-mail: spitalulorsova@gmail.com  sau la următoarea adresã de corespondenţă: 
Spitalul Municipal Orsova, str.Portile de Fier nr.34, judeţul Mehedinti, localitatea Orsova. 

Spitalul Municipal Orsova poate, dacã este cazul, sã solicite presoanei vizate sã punã la dispozitie 
informatii suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia. 
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În cursul furnizării serviciilor medicale, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile cu personalitate juridică din 
subordinea acestuia au acces la anumite date cu caracter personal aparţinând pacienţilor, aparţinătorilor şi 
medicilor (“dumneavoastră” sau “ale dumneavoastră”). Datele cu caracter personal sunt informaţiile care fie vă 
identifică, fie permit să fiţi identificat. Această notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal 
este redactată în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea 
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

Astfel, Ministerul Sănătăţii şi instituţiile sanitare, fiecare în calitate de operator de date, colectează şi 
prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: 

• în cazul pacienţilor: în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri 
de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau 
tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează 
în interesul persoanei vizate; 

• în cazul medicilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă şi de 
gestionare a serviciilor de sănătate. 

• pentru raportarea datelor privind angajaţii către Registrul de Evidenţă a Salariaţilor. 

Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de aceste servicii. 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale, Ministerul Sănătăţii poate prelucra date cu caracter 
personal inclusiv în scop de reglementare a modului de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate şi de 
monitorizare, control şi evaluare a activităţilor instituţiilor sanitare, de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii 
asistenţei medicale acordate populaţiei şi în scopuri statistice. Ministerul Sănătăţii poate realiza aceste scopuri 
inclusiv prin campanii de solicitare/colectare păreri de la pacienţi şi foşti pacienţi ai instituţiilor sanitare. În cazul 
organizării unor asemenea campanii de solicitare/colectare păreri, Ministerul Sănătăţii nu va prelucra date cu 
caracter sensibil (de exemplu, date privind starea de sănătate). 

SPITALUL MUNICIPAL ORSOVA, localizat în judeţul Mehedinti, oraşul Orsova, str.Portile de Fier 
nr.34, în acord cu prevederile Regulamentului UE 2016/679 vă asigurăm că în vederea realizării atribuţiilor 
stabilite de lege si desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi aplicării 
prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date (legislaţia internă şi dreptul comunitar), Spitalul Municipal Orsova 
administrează în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate. 

Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la aparţinători (în cazul 
pacienţilor). Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor menţionate 
mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea instituţiilor medicale, precum şi 
organizării şi furnizării serviciilor medicale. 

Spitalul Municipal Orsova nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este 
necesar îndeplinirii obiectului principal de activitate, cu respectarea măsurilor legale de securitate şi 
confidenţialitate a datelor. 

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de: dreptul la informare, dreptul de acces, 
dreptul la rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. Totodată dvs. 
aveţi dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, adresată Spitalului 
Municipal Orsova. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Ofiţerului privind protecţia datelor cu caracter 
personal/ Responsabilului cu protecţia datelor din cadrul Spitalului Municipal Orsova, cu o cerere scrisă, datată 
şi semnată la adresa de e-mail: spitalulorsova@gmail.com  sau la următoarea adresa de corespondenţă: 
Spitalul Municipal Orsova, str.Portile de Fier nr.34, judeţul Mehedinti, localitatea Orsova. 
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