INFORMARE PE ACTIVITATI SPECIFICE DESFĂŞURATE DE
DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA MUREŞ
PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Conform cerintelor Regulamentului Uniunii Europene 679/ 27.04.2016

Prelucrarea datelor cu caracter personal este efectuată de către
Direcţia de Sănătate Publică Mureş in conformitate cu REGULAMENTUL
Nr. 679/ 27.04.2016 pentru protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveste prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date si de abrogare a directivei 95/46/CE (
Regulamentul general privind protectia datelor).
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Prelucrarea curenta este realizata in urmatoarele scopuri:
Medical;
Centralizarea bazei de date cu evidenta persoanelor beneficiare/
C.N.P distinct al interventiiIor/ programelor subprogramelor
nationale de sanatate publica derulate de Directia de Sanatate
Publica Mureş;
Eliberare cod parafă medici;
Înregistrare Registrul Unic al Cabinetelor;
Realizarea activitatilor specifice de resurse umane ( salarizare,
examene, concursuri, eliberare adeverinţe, etc.);
lncheiere contracte;
Realizarea activităţilor specifice din domeniul sănătăţii şi securităţii
în muncă, precum şi a celor complementare acesteia;
lncheiere procese verbale de constatare a contraventiilor;
lncheiere procese verbale de constatare a conditiilor igienicosanitare;
Solutionarea petitiiIor/ sesizarilor/alte solicitari;
Eliberarea de avize/ autorizatii, certificate de conformitate, etc;

• Statistică;
• Eliberare adeverinte/ aviz documente medicale in vederea
apostilarii documentelor pentru plecarea cetatenilor in strainatate;
• Întocmire/plată facturi fiscale;
• Plata serviciilor efectuate în cadrul programelor naţionale de
sănătate, urmare finanţării acestora de către Ministerul Sănătăţii;
• lntocmirea Fisei de declarare a bolii profesionale BP2;

• lntocmirea documentelor pentru internarea bolnavilor cu afectiuni
psihice obligati la tratament medical sau internare medicala
conform art. 109/110 Cod penal si a sentintelor pronuntate de
Judecatorii;
• lntocmirea documentelor pentru internarea bolnavilor cu afectiuni
psihice pusi sub interdictie conform Codului Civil si a sentintelor
pronuntate de Judecatorii;
Directia de Sanatate Publica MUREŞ poate transmite datele personale,
in scopul prelucrarii urmatorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii
legali ai persoanei vizate, autoritati publice centrale sau locale, unitati
sanitare, instante judecatoresti si catre autoritati competente pentru
indeplinirea obligatiilor legale, prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.
Datele cu caracter personal prelucrate sunt, dupa caz: nume si
prenume, codul numeric personal, numar si serie carte de identitate,
adresa de domiciliu, numarul de telefon, adresa e-mail, societatea/
institutia angajatoare, studii efectuate (conform actelor de studii
doveditoare), documente medicale furnizate despre titular, un
membru al familiei sau alte persoane, prin completarea cererilor tip,
alte date furnizate prin intermediul petitiilor, solicitărilor, conturile
deschise la unităţile Trezoreriei Statului, Codul Unic de Inregistrare,
etc.
Refuzul de a furniza aceste date, determină, în orice situaţie dată,
imposibilitatea derulării activităţilor specifice ale Direcţiei de Sănătate
Publică Mureş, pentru scopurile mai sus indicate sau alte scopuri
prevazute de legislaţia în vigoare sau urmare unor solicitări autorizate.
Va informam ca va puteti exercita toate drepturile prevazute de
REGULAMENTULUI Nr. 679/27.04. 2016 şi beneficia de dreptul de acces,
de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii
individuale şi dreptul de a va adresa justiţiei.
Pentru exercitarea acestor drepturi conform REGULAMENTULUI
Nr. 679/ 27.04.2016, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datată si
semnata la adresa de email: dpo@aspms.ro - Responsabil protectia datelor
cu caracter personal.

