MUNICIPIUL ORADEA
SPITALUL CLINIC JUDETEAN DE URGENTA ORADEA
Operator date cu caracter personal nr: 9484
Oradea str. Republicii nr.37
Cod Fiscal 4208498
Tel : 0259434406 / Fax: 0259417169
email: spitalul.judetean@rdsor.ro

ACORDUL INFORMAT al angajatului
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Stimată doamnă/domn angajat în cadrul SCJUO
În calitate de operator de date cu caracter personal, Spitalului Clinic Judetean de Urgență Oradea urmăreşte în
permanenţă şi se asigură că prelucrarea datelor cu caracter personal respectă cu stricteţe principiile şi legislaţia privind protecţia
datelor cu caracter personal, în particular prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
Acest Regulament privind confidenţialitatea este valabil începând cu data de 25 mai 2018 şi are rolul de a vă informa
cu privire la:
• activităţile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale dumneavoastră, în calitate de pacient/client, angajat al
spitalului, candidat al unui post in cadrul spitalului sau voluntar.
• prelucrările datelor cu caracter personal în vederea desfăşurării activităţilor specifice conform celor descrise mai jos.
Scopul colectării datelor cu caracter personal este: gestionarea eficientă a raporturilor de muncă decurgând din
CIM/CCM; administrare de personal; monitorizare prezenţă; salarizare, acordare norma hrană, alte drepturi; impozitare;
efectuarea protecţiei muncii; monitorizare şi supraveghere personal; efectuarea cercetării disciplinare; recuperare debite
restante; asigurare pregătire profesională; arhivare; scopuri statistice; comunicare internă; comunicarea cu
organismele/autorităţile/instituţiile publice sau de interes public; îndeplinirea obligaţiilor legale incidente; realizarea atribuţiilor
stabilite de lege şi desfăşurării activităţii curente – interes legitim etc..
Pentru conformitatea cu cerințele legale sau de acreditare, o parte dintre datele personale sunt transmise către terțe
părți: Ministerul Sănătăţii, Casa de Asigurări de Sănătate, Direcţia de Sănătate Publică, Şcoala Naţională de Sănătate Publică,
REVISAL, ANAF, etc. Transmiterea acestor date se face cu respectarea prevederilor legale privitoare la protecţia datelor
personale, criptare, pseudonimizare sau anonimizare.
Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă,
şi anume: numele şi prenumele, numele şi prenumele membrilor de familie, sexul, data şi locul naşterii, cetăţenia, semnătura,
date din actele de stare civila, date din permisul de conducere/certificatul de înmatriculare, numărul asigurării sociale/asigurării
de sănătate, telefon/fax, adresa (domiciliul/reşedinţa), e-mail, profesie, loc de muncă, formare profesională –diplome - studii,
situaţie familială, situaţie militară, situaţie economică şi financiară, salariul, date privind bunurile deţinute, date bancare,
obişnuinţe/preferinţe/comportament, imagine, voce, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video şi carduri de
acces/pontaj, date de geolocalizare/date de trafic, adresa IP, identificatori cookie, codul numeric personal (CNP), seria şi
numărul actului de identitate/paşaportului, date biometrice, date privind sănătatea, date referitoare la săvârşirea de infracţiuni,
condamnări penale/măsuri de siguranţă, referitoare la sancţiuni disciplinare, contravenţionale, date privind cazierul judiciar etc..

Pentru îndeplinirea scopului specificat mai sus sunteţi obligat (ă) să furnizaţi datele complete,
actualizate şi corecte. Refuzul dumneavoastră determină imposibilitatea iniţierii/derulării unei relaţii
contractuale de muncă, imposibilitatea îndeplinirii obligaţiilor legale incidente şi a realizării intereselor
legitime ale SCJUO şi ale dvs.
Spitalului Clinic Judetean de Urgență Oradea vă asigură că:
1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice
și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care
previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.
2. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea de profile. Nu luăm
niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră decât în ceea ce priveste recomandarea medicala pe care v-o aducem la
cunostinta. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare
incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.
3. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor
dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor medicale.
4. Revizuim în fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară scopurilor menționate,
intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor medicale realizate in cadrul unitatii noastre. Datele care nu mai
sunt necesare vor fi șterse.

Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați
prelucrarea realizată de noi. Menționăm că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să îngreuneze,
chiar împiedice executarea obligațiilor medicale solicitate. În acest caz unitatea noastra si personalul angajat suntem exonerati
de orice răspundere. Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință solicitările dumneavoastră, în orice modalitate care este asiguratoare
cu privire la identitatea solicitantului și îndreptățirea lui. Vă vom răspunde neîntârziat. Dacă sunteți nemulțumit, aveți
posibilitatea să vă adresați responsabilului de protectia datelor cu caracter personal, cu o cerere scrisă, datată și semnată la
adresa de e-mail: gdpr@spitaluljudeteanoradea.ro, sau la adresa de corespondență: str. Republicii nr. 37, loc. Oradea, jud.
Bihor.
SCJUO poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziţie informaţii suplimentare pentru a stabili
identitatea acesteia.
Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm sa ne informaţi cât mai curând posibil.

Prin urmare subsemnatul/subsemnata:_______________________________________________________
CNP: ________________________, Domiciliul:_________________________________________________
Telefon:___________________,E-mail:
________________________________________,
angajat
în
Funcţia/Postul________________________/secția/serviciu/compartiment/birou_____________________
declar că am fost informat în legătură cu prelucrarea datelor mele personale de către SCJUO sediul în
Oradea, str. Republicii nr.37, Oradea, e-mail: spitalul.judetean@rdsor.ro, în scopul menţionat în prezenta notă,
în conformitate cu prevederile legislaţiei pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
De asemenea, declar că sunt informat asupra drepturilor mele prevăzute de legislaţia specifică pentru
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a
acestor date.
Data:
Semnătura angajatului:
Cu stimă,

