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POLITICA SAJ-BN  

privind  

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

 

Art.1.  Acest document defineşte modul în care Serviciul de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-

Năsăud (denumită în continuare instituţia, unitatea sau SAJ-BN) asigură managementul și 

protecția, conform legii, a datelor personale colectate de la: salariați, persoanele fizice cu 

care se află în relații de diverse tipuri (contractuale, parteneriale, de colaborare etc.), 

pacienți 

Art.2. Garantarea și protejarea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanelor fizice, în 

special a dreptului la viața intimă, familială și privată, cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal este asigurată de lege.1 

Art.3.   

a) prin instituţie publică se înţelege orice instituţie publică ce utilizează sau administrează 

resurse financiare publice;2 

b) date cu caracter personal - orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau 

identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct 

sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la 

mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale 

sau sociale;3 

c) prin informaţie cu privire la datele personale se înţelege orice informaţie privind o 

persoană fizică identificată sau identificabilă.4 

d) prelucrarea datelor cu caracter personal - orice operațiune sau set de operațiuni care se 

efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, 

cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, 

extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau 

în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea 5; 

e) stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese6; 

                                                   
1 Art. 1. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date; 
2 Art. 2. din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţii cu interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
3 Art. 3. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date; 
4 Art. 2. din Legea nr. 544 din 12 octombrie 2001 privind liberul acces la informaţii cu interes public, cu modificările şi 
completările ulterioare 
5 Art. 3. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
6 Art. 3. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
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f) sistem de evidență a datelor cu caracter personal - orice structură organizată de date cu 

caracter personal, accesibilă potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această 

structură este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este repartizată după 

criterii funcționale ori geografice7; 

g) operator - orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, inclusiv 

autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale acestora, care stabilește scopul 

și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; dacă scopul și mijloacele de 

prelucrare a datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ sau în 

baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau juridică, de drept public ori de 

drept privat, care este desemnată ca operator prin acel act normativ sau în baza acelui act 

normativ8; 

h) persoană împuternicită de către operator - o persoană fizică sau juridică, de drept privat 

ori de drept public, inclusiv autoritățile publice, instituțiile și structurile teritoriale ale 

acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama operatorului 9; 

Art.4. Prelucrarea datelor cu caracter personal se va realiza obligatoriu, respectând 

următoarele principii şi drepturi fundamentale, prevăzute de legislaţia, generală și specifică, 

în vigoare: 

a) principiul transparenţei - instituţia are obligaţia să îşi desfăşoare activitatea într-o 

manieră deschisă faţă de public, în care accesul liber şi neîngrădit la informaţiile de 

interes public să constituie regula, iar limitarea accesului la informaţie să constituie 

excepţia, în condiţiile legii;10 

b) principiul aplicării unitare - instituţia asigură respectarea legii în mod unitar, în 

conformitate cu prevederile acesteia şi ale norme metodologice.11 

c) principiul autonomiei - instituţia va elabora, pe baza și cu respectarea legislației în 

vigoare, propria politică privind prelucrarea datelor cu caracter personal;  

d) Instituţia respectă şi ocroteşte viaţa intimă, familială şi privată12.  

e) Persoana fizică are dreptul să dispună de ea însăşi, dacă nu încalcă drepturile şi libertăţile 

altora, ordinea publică sau bunele moravuri13. 

f) Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, 

prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul 

acestuia14. 

Art.5.  Datele cu caracter personal destinate a face obiectul prelucrării trebuie să fie15: 

a) prelucrate cu bună-credință și în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 

                                                   
7 Art. 3. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
8 Art. 3. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
9 Art. 3. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
10 Art. 2 din HG nr. 123 din  7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public 
11 Art. 2 din HG nr. 123 din  7 februarie 2002 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544/2001 
privind liberul acces la informaţiile de interes public 
12 Constituţia României, art. 26 
13 Constituţia României, art. 26 
14 Art. 21, Legea Nr. 46 din 21 ianuarie 2003, Legea drepturilor pacientului 
15 Art. 4. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 



Anexa nr. 20 la Regulamentul Intern al SAJ-BN 
 

b) colectate în scopuri determinate, explicite și legitime; prelucrarea ulterioară a datelor cu 

caracter personal în scopuri statistice, de cercetare istorică sau științifică nu va fi 

considerată incompatibilă cu scopul colectării dacă se efectuează cu respectarea 

dispozițiilor prezentei legi, inclusiv a celor care privesc efectuarea notificării către 

autoritatea de supraveghere, precum și cu respectarea garanțiilor privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal, prevăzute de normele care reglementează activitatea 

statistică ori cercetarea istorică sau științifică; 

c) adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior 

prelucrate; 

d) exacte și, dacă este cazul, actualizate; în acest scop se vor lua măsurile necesare pentru ca 

datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate 

și pentru care vor fi ulterior prelucrate, să fie șterse sau rectificate; 

e) stocate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate strict pe durata 

necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate și în care vor fi ulterior 

prelucrate; stocarea datelor pe o durată mai mare decât cea menționată, în scopuri 

statistice, de cercetare istorică sau științifică, se va face cu respectarea garanțiilor privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în normele care reglementează aceste 

domenii, și numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri. 

Art.6.  Asigurarea de către instituţie a managementului și protecției datelor cu caracter 

personal se face din oficiu, prin persoana desemnată în acest scop. 

Art.7.   Orice prelucrare de date cu caracter personal, poate fi efectuată numai dacă persoana 

vizată și-a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare. 

Prevederile stipulate mai jos nu aduc atingere dispozițiilor legale care reglementează 

obligația autorităților publice de a respecta și de a ocroti viața intimă, familială și privată. 

Consimțământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri16: 

a) când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieții, integrității fizice sau sănătății 

persoanei vizate ori a unei alte persoane amenințate; 

b) când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului; 

c) când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes 

public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este 

învestit operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele; 

d) când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau 

al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze 

interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate; 

e) când prelucrarea privește date obținute din documente accesibile publicului, conform 

legii; 

f) când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau 

științifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării. 

Art.8. Unitatea prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri, după 

cum urmează: 

a) în identificării persoanelor asistate în cursul și în contextul furnizarea serviciilor de 

asistență medicală și transport, 

                                                   
16 Art. 5. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
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b) în vederea îndeplinirii altor obligațiilor legale, conform legislației muncii și legislației 

generale, aplicabile unității; 

c) în vederea protejării patrimoniului propriu;  

Art.9. Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către ori sub 

supravegherea unui cadru medical, cu condiția respectării secretului profesional, cu excepția 

situației în care persoana vizată și-a dat în scris și în mod neechivoc consimțământul atâta 

timp cât acest consimțământ nu a fost retras, precum și cu excepția situației în care 

prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea 

săvârșirii unei fapte penale, pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte 

sau pentru înlăturarea urmărilor sale prejudiciabile.17 

Art.10. Cadrele medicale, instituțiile de sănătate și personalul medical al acestora pot prelucra 

date cu caracter personal referitoare la starea de sănătate numai dacă prelucrarea este 

necesară pentru protejarea vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei vizate. Când 

scopurile menționate se referă la alte persoane sau la public în general și persoana vizată nu 

și-a dat consimțământul în scris și în mod neechivoc. Prelucrarea datelor cu caracter 

personal în afara limitelor prevăzute în autorizație este interzisă.18   

Art.11. Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi colectate numai de la 

persoana vizată. Prin excepție, 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.19 

Art.12. În cazul în care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, 

operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu 

excepția cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective20: 

a) identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 

b) scopul în care se face prelucrarea datelor; 

c) informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă 

furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; 

existența drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a 

dreptului de acces, de intervenție asupra datelor și de opoziție, precum și condițiile în care 

pot fi exercitate; 

d) orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a autorității de 

supraveghere, ținând seama de specificul prelucrării. 

Art.13. Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit 

pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt 

prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situația în care prelucrează date cu caracter 

personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin 

următoarele:21 

                                                   
17 Art. 9. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
18 Art. 9. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
19 Art. 9. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
20 Art. 12. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
21 Art. 13. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
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a) informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și 

destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele; 

b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a 

oricărei informații disponibile cu privire la originea datelor; 

c) informații asupra principiilor de funcționare a mecanismului prin care se efectuează orice 

prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă; 

d) informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de 

opoziție, precum și condițiile în care pot fi exercitate; 

e) informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu 

caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea de 

supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor operatorului, în 

conformitate cu dispozițiile prezentei legi. 

Art.14. Persoana vizată poate solicita de la operator informațiile cu caracter personal prelucrate 

de operator referitor la persoana sa, printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și 

semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește ca informațiile să îi fie comunicate la 

o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un serviciu de 

corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal. Operatorul este 

obligat să comunice informațiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu 

respectarea eventualei opțiuni exprimate ale solicitantului. 22 

Art.15. Orice persoană vizată are dreptul de intervenție asupra datelor proprii cu caracter 

personal. Pentru exercitarea acestui drept, persoana vizată va înainta operatorului o cerere 

întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește 

ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, 

sau printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai 

personal. Operatorul este obligat să comunice măsurile luate, precum și, dacă este cazul, 

numele terțului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la persoana 

vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opțiuni a 

solicitantului exprimate. Orice persoană are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în 

mod gratuit23: 

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu 

este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; 

b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă 

prezentei legi; 

c) notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operațiuni efectuate sau 

dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort 

disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat. 

Art.16. Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și 

legitime legate de situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei 

prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție 

justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză24. 

                                                   
22 Art. 13. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
23 Art. 14. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
24 Art. 14. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
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Art.17. Orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului sau a persoanei 

împuternicite, inclusiv persoana împuternicită, care are acces la date cu caracter personal, 

nu poate să le prelucreze decât pe baza instrucțiunilor operatorului, cu excepția cazului în 

care acționează în temeiul unei obligații legale25. 

Art.18. Operatorul este obligat să aplice măsurile tehnice și organizatorice adecvate pentru 

protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, 

pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea 

respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei rețele, precum și împotriva oricărei 

alte forme de prelucrare ilegală. Aceste măsuri trebuie să asigure, potrivit stadiului tehnicii 

utilizate în procesul de prelucrare și de costuri, un nivel de securitate adecvat în ceea ce 

privește riscurile pe care le reprezintă prelucrarea, precum și în ceea ce privește natura 

datelor care trebuie protejate26.  

Art.19. Operatorul, atunci când desemnează o persoană împuternicită, este obligat să aleagă o 

persoană care prezintă suficiente garanții în ceea ce privește măsurile de securitate tehnică 

și organizatorice cu privire la prelucrările ce vor fi efectuate, precum și să vegheze la 

respectarea acestor măsuri de către persoana desemnată27.  

Art.20. Datele cu caracter personal sunt definite de legislație și se pot modifica în funcție de 

modificările legale survenite în timp. Datele prelucrate de către SAJ-BN sunt în principal: 

a) legat de pacienții asistați: 

1. nume/prenume 

2. CNP 

3. vârstă, sex 

4. adresă personală 

5. serie și număr act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, 

pașaport) 

6. diagnostic prezent, 

7. date privind starea medicală curentă,  

8. date privind antecedentele fizio-patologice personale, 

9. date privind antecedente heredo-colaterale și familiale personale, 

10. date privind localizarea GPS a pacientului în timp ce se află în autospecialele SAJ-

BN, 

11. număr de telefon personal,  

12. număr de telefon al unui aparținător, 

b) legat de salariații, colaboratorii și voluntarii din cadrul instituției: 

1. nume/prenume 

2. CNP 

3. vârstă, sex 

4. adresă personală 

                                                                                                                                                                                   
caracter personal și libera circulație a acestor date 
25 Art. 19. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
26 Art. 20. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea  datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
27 Art. 20. din Legea nr. 677 din 12 decembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date 
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5. serie și număr act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, 

pașaport) 

6. date privind localizarea GPS în timp ce se află în autospecialele SAJ-BN, 

7. număr de telefon personal,  

8. adresă de e-mail furnizat unității. 

Art.21. Datele cu caracter personal prelucrate de către SAJ-BN sunt obținute prin comunicare 

directă de către persoanele în cauză, fiind astfel primit implicit acceptul persoanei în cauză 

privind prelucrarea acestora. Datele astfel obținute sunt înregistrarea manual și automat.  

Art.22. Datele cu caracter personal sunt stocate conform legislației specifice și generale în 

domeniu iar perioada de stocare este stabilită în funcție de natura documentului care 

conține aceste date cu caracter personal, în conformitate cu prevederile legale din domeniul 

arhivării documentelor.  

Art.23. Datele cu caracter personal colectate și prelucrate de SAJ-BN nu se transferă în 

străinătate. 

Art.24.    

a) Datele cu caracter personal prelucrate în temeiul legii de către SAJ-BN au caracter 

confidențial și reprezintă secret de serviciu.  

b) Având în vedere natura și specificul activității unității, tot personalul care are acces 

și/sau prelucrează date cu caracter personal are obligația respectării prevederilor legale 

și procedurale privind secretul de serviciu și protejarea permanentă, în orice mod, a 

acestor date.  

c) Această obligație va fi prelucrat personalului sub semnătură de către șefii de structuri, 

după care listele se vor colecta și depune la responsabilul GDPR numit în unitate. 

Art.25.    Responsabil cu managementul și protecția datelor cu caracter personal, numit prin 

decizie managerială pe baza deciziei Comitetului Director, este conducătorul/ 

reprezentantul legal al instituției, pe baza următoarelor argumente: 

a) are în subordine toate categoriile de personal din instituție; 

b) are acces la toate categoriile de date, inclusiv cele cu regim special și deține autorizare 

pentru managementul acestora; 

c) primește toate categoriile de solicitări, inclusiv cele externe, și este persoana cea mai 

abilitată de a decide, în baza legii, acțiunile în consecință; 

d) este absolvent de curs privind managementul și protecția datelor cu caracter personal;  

Art.26.     Atribuțiile responsabilului cu managementul și protecția datelor cu caracter personal 

sunt în principal, dar fără a se limita la:  

a) elaborarea și implementarea unui sistem de management și protecție a datelor cu 

caracter personal în instituție, conform legislației europene și naționale în vigoare; 

b) coordonarea, consilierea și monitorizarea activității persoanelor care au acces și 

manipulează, în orice mod, date cu caracter personal; 

c) elaborarea de politici proprii și actualizarea acestora în cazul survenirii unor modificări 

legislative în domeniu; 

d) raportarea către CD al SAJ-BN a situației în domeniu 

e) raportarea către CD al SAJ-BN a cazurilor de nerespectare a prevederilor legale, 

propunând totodată și soluții, în baza legii. 



Anexa nr. 20 la Regulamentul Intern al SAJ-BN 
 

Art.27. Nota de informare privind protecția datelor cu caracter personal, reprezentând Anexa 1 

la prezenta politică este parte integrantă a acesteia și va fi postată pe pagina web a 

instituției, la secțiunea dedicată GDPR.  

Art.28. ”Politica de supraveghere prin mijloace video a Serviciului de Ambulanţă Judeţean Bistriţa-

Năsăud”, anexă la prezenta, este parte componentă a acestui document. Acesta se va publica 

pe pagina web a instituției. 

- // - 
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NOTĂ DE INFORMARE  

PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
 

1. Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificată si 

completată, Serviciul de Ambulantă Judetean Bistrita-Năsăud are obligatia de a 

administra în conditii de sigurantă si numai pentru scopurile specificate, datele personale 

pe care ni le furnizati despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o 

altă persoană. 

2. Colectarea datelor se face în scop realizării obligațiilor legale ale instituției, în doemniu 

operativ și administrativ-economic. 

3. Nu sunteti obligat(ă) să furnizati datele, dar acestea sunt necesare asigurării într-un mod 

eficient a serviciilor medicale si transport furnizate, precum si a monitorizării statistice a 

indicatorilor în cadrul activitătii Serviciului de Ambulantă Judetean Bistrita-Năsăud. 

4. Refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele, determină imposibilitatea prestării 

serviciilor specifice unitătii, cu consecinte asupra asigurării serviciilor corespunzătoare 

calitativ.  

5. Informatiile înregistrate sunt destinate utilizării de către unitatea noastră si sunt 

comunicate numai destinatarilor prevăzuți.  

6. Categoriile de date prelucrate sunt cele definite de legisalție și se pot modifica în funcție 

de modificările legale survenite în timp: 

a) legat de pacienții asistați: 

i. nume/prenume 

ii. CNP 

iii. vârstă, sex 

iv. adresă personală 

v. serie și număr act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, pașaport) 

vi. diagnostic prezent, 

vii. date privind starea medicală curentă,  

viii. date privind antecedentele fizio-patologice personale, 

ix. date privind antecedente heredo-colaterale și familiale personale, 

x. date privind localizarea GPS a pacientului în timp ce se află în autosapecialele SAJ-

BN, 

xi. număr de telefon personal,  

xii. număr de telefon al unui parținător, 

b) legat de salariații, colaboratorii și voluntarii din cadrul instituției: 

i. nume/prenume 

ii. CNP 
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iii. vârstă, sex 

iv. adresă personală 

v. serie și număr act de identitate (buletin de identitate, carte de identitate, 

pașaport) 

vi. date privind localizarea GPS în timp ce se află în autosapecialele SAJ-BN, 

vii. număr de telefon personal,  

viii. adresă de e-mail furnizat unității. 

7. Conform Legii nr. 677/2001, definiții relevante în contextul protecției datelor cu 

caracter personal sunt: 

 Date cu caracter personal = orice informație privind o persoană fizică identificată 

sau identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi 

identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, 

cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator on–

line sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, 

fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal = orice operațiune sau set de operațiuni 

efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter 

personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, 

extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, 

diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea/restricționarea, 

ștergerea sau distrugerea; 

8. În calitate de Persoane vizate beneficiati de o serie de drepturi: 

 Dreptul la informare = dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la 

identitatea și datele de contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția 

datelor, scopurile în care se face prelucrarea datelor, categoriile de date cu caracter 

personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existența 

drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal 

pentru persoana vizată și condițiile în care pot fi exercitate; 

 Dreptul de acces la date = dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de 

date la cerere și în mod gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal 

care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către acesta; 

 Dreptul la rectificare = dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod 

gratuit, rectificarea datelor inexacte care o privesc, precum și completarea datelor 

incomplete; 

 Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) = dreptul persoanei vizate de a 

obține, la cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile 

prevăzute de lege, ștergerea datelor cu caracter personal care privesc acea persoană; 

 Dreptul la restricționarea prelucrării = dreptul persoanei vizate de a obține, la 

cerere și în mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de 

lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita prelucrarea 

ulterioară a acestora; 

 Dreptul la portabilitatea datelor = dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și 
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în mod gratuit, datele cu caracter personal într–o modalitate structurată, folosită în 

mod obișnuit și într–un format ușor de citit, precum și dreptul ca aceste date să fie 

transmise de către SAJ-BN către alt operator de date, în măsura în care sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 

 Dreptul la opoziție = dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din 

motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulara, ca datele cu caracter 

personal care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, în măsura în care sunt 

îndeplinite condițiile prevăzute de lege; 

 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale = dreptul persoanei vizate de a  

cere  și  de  a obține retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate 

exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace automate (incluzând crearea de 

profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o afectează în 

mod similar într–o măsură semnificativă. 

 Dreptul de a se adresa justiției sau Autorității Naționale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal = dreptul persoanei vizate de a se adresa 

cu plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal, respectiv de a se adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate 

de legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor cu caracter personal, care au 

fost încălcate. 

9. În vederea prestării serviciilor și evidența salariaților, voluntarilor și al 

colaboratorilor, unitatea prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu 

prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal 

respectiv Regulamentul General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 și ale 

legislației subsecvente. 

10. Datele cu caracter personal care sunt prelucrate de către unitate aparțin 

următoarelor categorii de persoane vizate:  

 pacienții asistați 

 aparținătorii acestora, după caz 

 salariații instituției 

 colaboratorii instituției 

 voluntarii  

11. Aceste date cu caracter personal sunt incluse în documentele medico-legale și 

administrative elaborate în instituție. 

12. Unitatea prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri, după 

cum urmează: 

 în identificării persoanelor asistate în cursul furnizarea serviciilor de asistență 

medicală și transport, 

 în vederea îndeplinirii altor obligațiilor legale, conform legisalației muncii și 

legisalației generale, aplicabile unității 

 în vederea protejării patrimoniului propriu;  

13. Pentru îndeplinirea scopurilor anterior menționate, unitatea se va baza pe interesul 

Persoanelor Vizate și, în măsura în care este necesar, pe interesul său legitim în 
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desfășurarea obiectului său de activitate. 

14. Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare, unitatea poate dezvălui datele cu 

caracter personal către următoarele categorii de destinatari:  

 persoana vizată, reprezentanții legali sau convenționali ai Persoanei vizate,  

 alte persoane juridice din domeniul sanitar care prelucrează datele pe baza unor 

prevederi legale , în scopul realizării atribuțiilor conferite de legislație; 

 autoritatea judecătorească și organisme de cercetare penală;   

 autorități publice centrale/locale, în vederea realizării scopurilor/obiectelor 

activitate legale;  

15. În prezent, nu se transferă date în străinătate. 

16. Persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi în contextul prelucrării 

datelor cu caracter personal:  

 dreptul la informare,  

 dreptul de acces la date,  

 dreptul la rectificare,  

 dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”),  

 dreptul la restricționarea prelucrării,  

 dreptul la portabilitatea datelor,  

 dreptul la opoziție,  

 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate 

 dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competențe, în măsura în care 

persoana vizată consideră necesar. 

17. Pentru detalii suplimentare cu privire la activitățile de prelucrare, precum și cu 

privire la drepturile de care beneficiați în acest context, vă rugăm să vă adresați 

printr-o cerere (pe suport hârtie/în format electronic, prin e–mail) către secretariatul SAJ-

BN: secretariat.sajbn@gmail.com . 

18. Potrivit art. 20 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, modificată si 

completată, unitatea aplică măsurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea 

datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, 

modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, măsuri cuprinse în documentul ce 

cuprinde politica unităţii privind aceste date.  

          
        MANAGER GENERAL, 

Dr. Muzsi Annabella 
 


