
   NOTĂ DE INFORMARE  A PACIENȚILOR/REPREZENTANȚILOR LEGALI  
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

            SPITALUL DR. KARL DIEL , cu sediul în Localitatea  JIMBOLIA, STR. CONTELE CSEKONICS, NR. 

4, COD FISCAL 2502771 , operator de date cu caracter personal, înregistrat la 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu numărul 36242 , 

prin intermediul structurilor organizatorice medicale și birou statistică medicală,  prelucrează datele 

dumneavoastră cu caracter personal și anume :  Nume și prenume, Cod numeric personal, Sex, 

Nr. de telefon, Adresă de email, Data nașterii, Serie/nr. CI, Adresa de domiciliu, Ocupația, 

Loc de muncă, Nivel de studii,  Stare de sănătate (toate datele medicale) CID ), necesare în 

scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce ne 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; 

       Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare scopurilor mai sus menționate . 

Refuzul  Dvs. de furnizare acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea spitalului , 

precum şi în organizarea şi furnizarea serviciilor medicale și deasemena  determină 

imposibilitatea  raportării serviciului medical în vederea decontării de către Casa de Asigurări de 

Sănătate ceea ce implică  plata contravalorii serviciului de către Dumneavoastră. 

          Datele cu caracter personal privind starea de sănătate (date sensibile conform 

Regulamentului UE 679/2016) sunt protejate conform regulilor stabilite de lege în domeniul 

drepturilor pacientului şi prelucrarea acestor date este permisă cu condiţia respectării 

secretului profesional de către angajații spitalului și terți. 

Pentru realizarea unuia sau mai multor scopuri dintre cele menţionate mai sus putem 

dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal uneia sau mai multora din următoarele 

categorii de destinatari: dumneavoastră şi persoane juridice care prelucrează date pe seama 

Spitalului Dr. Karl Diel, respectiv : 
- Autorități publice ( Casa de Asigurări de Sănătate a Județului Timiș, Ministerului Sănătății, 

Școala Națională de Sănătate Publică și Management Sanitar, instanțe judecătorești, alte 

instituții abilitate ale statului)   

- Societăți private ( operatori privați care gestionează și adminstrează baza de date a spitalului, 

operatori de prestări servicii medicale de imagistică medicală, laborator de analize medicale ) 

cu care Spitalul are contracte de colaborare în termeni care prevăd reguli speciale de 

confidențialitate și siguranță în prelucrarea datelor cu caracter personal. 

- Alte unități sanitare în vederea continuării serviciilor medicale  și informării asupra stării 

dumneavoastră de sănătate. 

     Drepturile dumneavoastră legate de prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:  
dreptul de acces la datele personale care vă privesc și care sunt prelucrate de instituția noastră, dreptul 

de a solicita rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării acestor date.Totodată, aveţi dreptul să 

vă opuneţi prelucrării datelor care vă privesc şi să formulați plângere la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi 

adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la registratura Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia, în atenţia 

responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, D-na Dema Corina Amalia. Date de contact 

– telefon 0256 360 655- interior 137 



  Datele dumneavoastră pot fi  transferate în în alte state cu care România are acorduri de 

colaborare, numai către instituții medicale în scopul informării acestora asupra stării Dumneavoastră 

de sănătate în vederea acordării de servicii medicale și în conformitate cu prevederile Legii 46/2006 

privind drepturile pacienților.  

 

     Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu 

caracter personal sau dacă doriți informații, documente privind datele Dumneavoastră cu 

caracter personal vă puteţi adresa Spitalului Dr. Karl Diel Jimbolia prin cerere depusă la 

secretariatul spitalului sau utilizând adresa de email office@spitaluljimbolia.ro .  

 
 

mailto:office@spitaluljimbolia.ro

