Notificare cu Privire la Protecția Datelor Personale
Vă informăm că, începând cu data de 25 mai 2018, sunt aplicabile prevederile Regulamentului
Parlamentului European nr. 2016/679/27.04.2017 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora (Regulamentul general
privind protecția datelor - în continuare „GDPR”). GDPR impune un set unic de reguli, direct aplicabile
în toate statele membre ale Uniunii Europene înlocuind Directiva 95/46/CE și, implicit, prevederile
Legii nr. 677/2001.
Acest regulament vă privește și pe dumneavoastră deoarece aduce modificări majore privind
protecția datelor cu caracter personal. Vă rugăm să citiți acest mesaj până la final pentru a

putea lua acum o decizie informată în ceea ce privește notificările și comunicările viitoare
dintre noi.
MEDINST cunoaște importanța datelor dumneavoastră și se angajează să protejeze confidențialitatea
și securitatea acestora. Din acest motiv este important pentru noi să vă furnizam, într-o manieră
integrată și practică, informațiile legate de prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în
calitate de client/pacient.
1. Cine suntem noi?
MEDINST DIAGNOSTIC ROMÂNO-GERMAN (MEDINST) este un furnizor de servicii medicale cu
înalte standarde etice, cu sediul în Șos. Berceni 10-12, corp Neurologie, Parter, Sector 4, București,
cu număr de înregistrare al societății: J40/7217/1996 și acționează în calitate de operator de date
cu caracter personal.
2. Cum ne puteți contacta?
În ceea ce privește întrebările legate de protecția datelor, pentru a-ți exercita drepturile sau
pentru a depune o plângere, puteți contacta responsabilul cu protecția datelor prin trimiterea
unui e-mail la adresa prezentată mai jos sau printr-o scrisoare la adresa poștală a MEDINST.
Date de contact DPO (responsabil protecția datelor): dpo@medinst.ro.
Adresa poștală: în atenția DPO; MEDINST, Șos. Berceni 10-12, corp Neurologie, Parter, Sector 4,
București
3. Ce sunt datele personale?
Datele personale sunt datele prin care o persoană poate fi identificată în mod clar: nume, codul

numeric personal (CNP), numărul de telefon, seria și numărul CI/seria pașaportului, adresa de email.
4. Cum colectăm datele dvs. personale?
Datele dumneavoastră sunt colectate prin email, telefon, din biletele de trimitere de la medicul
specialist și din consimțământul informat al pacientului pentru prestarea serviciilor medicale.
5. Procesarea datelor dvs. Personale medicale (sensibile).
Consimțământul informat pentru prestarea serviciilor medicale (contractul de servicii medicale)
constituie baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. Personale și a detelor medicale. Datele dvs.
medicale acoperă informații legate de starea dvs. de sănătate. Furnizarea unui diagnostic imagistic
medical constituie baza legală pentru prelucrarea datelor dvs. de sănătate.
6. De ce colectăm date personale?
Colectăm și folosim datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
a) pentru evaluarea posibilității de a vă efectua investigația solicitată (vezi contraindicații
absolute);
b) pentru stabilirea protocolului examinării;
c) pentru precizarea diagnosticului în context clinic;
d) pentru evaluarea comparativă – în cazul afecșiunilor care implică monitorizare;
e) pentru identificare;
f) pentru comunicare.
7. Care este temeiul legal pentru procesarea datelor dvs. cu caracter personal?
Art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR: „prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care
persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de
încheierea unui contract”;
Art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR: „prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale
care îi revine operatorului”;
Art. 6 alin. (1) lit. b) din GDPR: „prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de
operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care prevalează interesele sau drepturile și
libertățile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal,
în special atunci când persoana vizată este un copil”;
Art. 9 alin (2) lit. h) procesarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii,
de evaluarea capacității de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea
de asistență medicală sau socială a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și serviciilor
de sănătate sau de asistență socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în temeiul

unui contract încheiat cu un cadru medical și sub rezerva respectării condițiilor și garanțiilor prevăzute
la alin. (3);
8. Cât timp păstrăm datele dvs. personale?
MEDINST păstrează datele dvs. personale pe o perioadă de 10 ani necesară pentru a se conforma
normelor legale medicale, fiscale, contabile sau altor cerințe legislative aplicabile. În cazul în care
obligația legală de a vă păstra datele încetează, vă vom țterge datele sau le vom anonimiza. MEDINST
nu va șterge datele dvs. sau anonimiza dacă este identificată o bază legală alternativă pentru
păstrarea acestora, de exemplu, interesul legitim al MEDINST de a se apăra în cazul unor proceduri
judiciare sau disciplinare.
În cazul documentelor contabile (facturi și anexe pentru servicii medicale), perioada de păstrare este
de 10 ani de la încheierea exercițiului financiar, în conformitate cu art. 4 (I) și art. 25 (II) din Legea
Contabilității nr. 82/1991 și a Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 2634/2015.
9. Cu cine împărtășim datele dvs. personale?
În timpul relației dvs. cu MEDINST, vă împărtășim datele personale cu trei tipuri diferite de
destinatari: 1) cu furnizori care primesc indicații de la noi, 2) cu furnizori independenți de noi, 3) cu
persoanele cu care ne cereți dvs. să le împărtășim.
1) Cu furnizorii de servicii de software și hardware medical – Siemens, PixelData, de software și
hardware tip PACS (sistem de arhivare și comunicare/accesare a imaginilor radiologice) și RIS
(sistem informatic de management al pacienților și al examinărilor) – PixelData, furnizori de
servicii de mentenanță: Siemens Healthcare România și AZX Solutions și cu furnizori de servicii
medicale, care acționează în numele MEDINST pe baza instrucțiunilor noastre scrise.
Împărtășim doar datele dvs. care sunt absolut necesare.
2) Cu furnizorul de asigurări de sănătate care vă decontează costul examinării (Casa Națională de
Asigurări de Sănătate, asigurări private, spitale) pentru a îndeplini obligațiile legale, cu medicul
dvs. curant sau cu alți profesioniști din domeniul medical în cazul în care protecția interesului
dvs. vital impune acest lucru.
3) Puteți solicita transmiterea datelor dumnevoastră medicale către medicul care v-a emis
trimiterea sau către medicul dumnevoastră de familie sau puteți desemna o persoană care să
aibă acces la ele. Activitățile de procesare ale destinatarilor noștri terți sunt în afara sferei
noastre de control și responsabilitate.
10. Drepturile dvs. de protecția a datelor.
În conformitate cu legislația privind protecția datelor, aveți următoarele drepturi:
a)

Să cereți accesul la datele dvs. cu caracter personal. Asta înseamnă că aveți dreptul să știți
că datele dvs. sunt procesate, că aveți dreptul să vă accesați datele cu caracter personal
procesate de noi și să vi se furnizeze informații despre ceea ce face MEDINST cu datele dvs.
cu caracter personal.

b) Să solicitați corectări la datele dvs. cu caracter personal. Asta înseamnă că aveți dreptul să

corectați sau să vă completați datele cu caracter personal dacă acestea sunt inexacte sau
incomplete.
c)

Să solicitați ștergerea datelor dvs. cu caracter personal (DREPTUL DE A FI UITAT!). Asta
înseamnă că aveți dreptul să vi se șteargă datele cu caracter personal în anumite
circumstanțe, dacă nu există motive legale pentru continuarea procesării/păstrării.

d) Să solicitați restricționarea procesării datelor dvs. cu caracter personal. Asta înseamnă că

puteți solicita “blocarea” prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Solicitarea dvs. validă
va însemna că vom avea dreptul să stocăm datele dvs. cu caracter personal, dar nu vom
avea dreptul să le procesăm în continuare.
e)

Să solicitați portabilitatea datelor. Aveți dreptul să primiți și să transferați cu ușurință o
copie electronică a datelor dvs. cu caracter personal și să ne cereți să o transferăm altui
operator.

f)

Să vă opuneți prelucrării datelor dvs. cu caracter personal. Asta înseamnă că în orice
moment vă puteți opune, din motive întemeiate și legitime legate de situații particulare,
ca datele care vă vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există
dispoziții legale contrare.

g) Să contactați responsabilul nostru pentru protecția datelor cu caracter personal, cu o

notificare, la adresa electronica (email) dpo@medinst.ro sau la adresa poștală.
h) Să vă adresați autorității de supraveghere - Autoritatea Națională de Supraveghere a

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: pentru apărarea drepturilor garantate de GDPR pe
care le considerați a fi fost încălcate de către MEDINST.
Dacă doriți să aflați mai multe informații despre GDPR și drepturile dumneavoastră, o puteți face
accesând site-ul Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal –
www.dataprotection.ro.
În speranța că toate aceste informații v-au fost de folos, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru
orice alte informații suplimentare pe care le-ați considera de cuviință.
Cu stimă,
DPO MEDINST Diagnostic Româno-German

