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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Unitatea Centrul de Ingrijire si Asistenta Targu Neamt, cu sediul in localitatea Targu Neamt 
615200, strada Stefan cel Mare nr.155 ,judet Neamt , CIF 2614368 în calitate de operator de date cu 
caracter personal, prin prezenta vă informam despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal prin mijloace automatizate / manuale destinate furnizării de servicii medicale si de asistenta , 
care beneficiază de grad de securizare specifică. 

Conform cerințelor REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI 
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 
privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date , 

Subscrisa Centrul de Ingrijire si Asistenta Targu Neamt, prin reprezentantul său legal, 
Nemtanu Arsinica ,in calitate de director , dorim să vă informăm cu privire la următoarele aspecte 
privind modul in care Centrul de Ingrijire si Asistenta Targu Neamt aplică și respectă prevederile 
Regulamentului european invocat. 

1.Categorii de date cu caracter personal colectate si prelucrate 
-date de identificare (nume, prenume, data nașterii, sex); 
-date de contact ( adresa de domiciliu, nr de telefon, adresa de e- mail); 
-categorii de date cu regim special ( seria și numărul cărții de identitate, Codul Numeric 
Personal, numărul și codul de asigurat consemnate pe documentul național de asigurări sociale 
de sănătate ); 
-date cu caracter special  ( date privind sănătatea  prezentate de dumneavoastră sau consemnate 
pe documentele specifice  de către medicul prescriptor, date genetice și biometrice,  date 
privind includerea în programe naţionale de securitate  ); 
 -date cu caracter personal (imagini video),  rezultate din exploatarea sistemelor de securitate 
fizică ale obiectivului; 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor se va realiza numai cu acordul 
scris al părintelui sau al  reprezentantului legal al minorului. În acest sens este necesară 
completarea unui acord de consimțământ destinat acestui scop. 
2.Temeiul legal al colectării și prelucrării datelor cu caracter personal  îl constituie furnizarea 
de servicii de servicii de asistenta sociala , servicii medicale, inclusiv privind scopuri legate de 
medicina preventivă sau a muncii cu respectarea cerințelor legale privind sistemele și serviciile de 
sănătate. De asemenea, prelucrarea este necesară în  scopul  îndeplinirii obligațiilor și  al exercitării 
unor drepturi specifice ale operatorului. Pentru alte categorii de prelucrări- precizate în prezenta 
Notă de Informare - poate fi utilizat ca temei legal consimțământul explicit al persoanei vizate 
3. Scopurile prelucrării 
- asigurarea de servicii de asistenta sociala ,servicii medicale 
- inregistrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal  în sistemul automat de evidență 
4. Destinatari 

Destinatarii  rezultatelor generate de prestarea serviciilor de asistenta sociala  sunteți 
dumneavoastră  și  în anumite cazuri speciale apartinatorilor sau altor persoane . 

Pentru îndeplinirea cerințelor legale, datele cu caracter personal prevăzute de cadrul 
legal sunt comunicate DGASPC, Ministerului Sanatatii, Casei Nationale de sanatate, Directiei 
de Sanatate Publica,iar în  situațiile prevăzute de lege,  autorităților în drept, la solicitarea 
acestora.     
5. Transferuri de date, inclusiv către state terțe -nu este cazul 
6.  Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal  

Datele dvs. cu caracter personal vor fi păstrate atît timp cât va fi necesar pentru 
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind 
retenția  și securitatea datelor, inclusiv  a regulilor de arhivare aplicabile la nivelul societății, cu 
excepția cazurilor în care avem obligația de ale stoca în continuare conform unor cerințe legale 



aplicabile domeniului sanatate publica. 
 
 
7.Drepturile persoanelor vizate 

În conf. cu prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016, beneficiați de următoarele 
drepturi: 
- Dreptul la informare și acces: presupune dreptul de a obține o confirmare de la operator cu 
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal precum și accesul la acestea; 
- Dreptul la rectificare: este dreptul de a obține corectarea datelor personale incomplete sau 
incorecte, fără întârzieri nejustificate; 
- Dreptul de opoziție: constă în dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale (cu 
excepțiile prevăzute de Regulament); 
- Dreptul  la ștergerea datelor: este dreptul de a cere operatorului ștergerea datelor colectate, 
atunci când nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, în 
cazul retragerii consimțământului-dacă nu mai există un alt temei legal, dacă datele au fost 
prelucrate ilegal, ori dacă șteregerea este impusă de o obligație legală; 
- Dreptul  la restricționarea prelucrării: ca de exemplu  în situația în care apreciați că 
prelucrarea este ilegală, ori datele nu sunt exacte ; 
- Dreptul  la portabilitate: reprezintă dreptul de a primi datele personale într-un format 
structurat și de a solicita( acolo unde este posibil) transmiterea lor către alt operator; 
     În situația în care apreciați că prelucrările de date realizate de Centrul de Ingrijire si 
Asistenta Targu Neamt încalcă  drepturile prevăzute de Regulamentul U.E., vă puteți adresa 
operatorului (cu o cerere scrisă, datată și semnată ) la sediul unităţii din str. Stefan cel Mare 
nr.155 , Târgu Neamţ precum și Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal, pe 
adresa  dpo@cia-tirguneamt.ro . 

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul Magheru, nr.28-30, Sector 1, 
cod poştal 010336, Bucureşti, telefon 031 8059211, site  www.dataprotection.ro). 
8.  Măsuri tehnice şi organizatorice de protecţie a datelor cu caracter personal 

Vă informăm că,  Centrul de Ingrijire si Asistenta Targu Neamt a dispus măsurile 
tehnice și organizatorice de conformare la prevederile Regulamentului U.E. nr 679/2016, astfel 
că procedurile de prelucrare asigură confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter 
personal.  

Detalii în acest sens găsiţi în Politica de confidenţialitate postată pe site-ul societăţii 
noastre la adresa www.cia-tirguneamt.ro 
  Precizăm că institutia nu utilizează procese decizionale automate pentru crearea de 
profiluri prin prelucrarea de date cu caracter personal. 
9. Furnizarea datelor cu caracter personal necesare pentru respectarea unei obligaţii 
legale a operatorului 
Vă informăm că prevederile legale în vigoare, pe care vi le-am prezentat la punctul 2 şi care 
reglementează condiţiile de acordare a serviciilor solicitate, ne obligă să prelucrăm categoriile 
de date cu caracter personal enumerate la punctul 1. 
    În acest context, în măsura în care nu vă exprimaţi acordul pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal menţionate, vom fi în imposibilitatea de a da curs solicitărilor 
dumnevoastră  de  realizare de  către  noi a serviciilor solicitate. 
 
 
                                             Reprezentant Centru de Ingrijire si Asistenta Targu Neamt, 
                             director Nemtanu Arsinica 
 
 
                                           
 


