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          PROCEDURĂ GENERALĂ 

DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

CLINICA DE OFTALMOLOGIE DOCTOR DIACONU SRL 
 
 

 

 

 

1. SCOP  
 
Prezenta politică stabilește principiile de bază aplicabile în cadrul CLINICII DE 
OFTALMOLOGIE DOCTOR DIACONU SRL (denumită Compania) în ceea ce privește 
procesarea datele cu caracter personal ale salariaților, clienților, furnizorilor, 
partenerilor de afaceri și ale altor persoane și indică obligațiile oricărei persoane 
care procesează sau intră în contact cu date cu caracter personal. 
 

 
2. DOMENIU DE APLICARE  

 

Prezenta procedură se aplică in cadrul Companiei, precum și pentru toți salariații, 
permanenți sau temporari, toți contractanții care lucrează în numele și pentru 
Companie, precum și pentru orice altă persoană care prelucrează date cu caracter 
personal în numele și pentru Companie, indiferent de temeiul juridic în care 
acționează. 

 

3. DESCRIERE METODE DE APLICARE  

 

3.1 Termeni, definitii si abrevieri 

 
„date cu caracter personal” înseamnă orice informații privind o persoană 
fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); 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 online, sau la unul sau mai 
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, 
psihice, economice, culturale sau sociale;  
 

„prelucrare” înseamnă 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 sau modificarea, 
extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea 
sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 
restricționarea, ștergerea sau distrugerea;  
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 „restricționarea prelucrării” înseamnă marcarea datelor cu caracter 
personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;  
 

„creare de profiluri” înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor 

cu caracter personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal 
pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în 
special pentru a analiza sau prevedea aspecte privind performanța la locul de 
muncă, situația economică, sănătatea, preferințele personale, interesele, 
fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică respectivă sau 
deplasările acesteia;  
 

„sistem de evidență a datelor” înseamnă orice set structurat de date cu 
caracter personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, 
descentralizate sau repartizate după criterii funcționale sau geografice;  
 

„operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția 
sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și 
mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile 
și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, 
operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute 
în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;  
 

„persoană împuternicită de operator” înseamnă persoana fizică sau juridică, 
autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu 
caracter personal în numele operatorului;  
 

„destinatar” înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, 
agenția sau alt organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter 
personal, indiferent dacă este sau nu o parte terță. Cu toate acestea, autoritățile 
publice cărora li se pot comunica date cu caracter personal în cadrul unei 
anumite anchete în conformitate cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu 
sunt considerate destinatari; prelucrarea acestor date de către autoritățile 
publice respective respectă normele aplicabile în materie de protecție a 
datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării;  
 

„parte terță” înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, 
agenție sau organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana 
împuternicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a 
operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să 
prelucreze date cu caracter personal;  
 

„consimțământ” al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință 
liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care 
aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele 
cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;  
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„încălcarea securității datelor cu caracter personal” înseamnă o încălcare 
a securității care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, 
modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal 
transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la 
acestea;  

 

„date privind sănătatea” înseamnă date cu caracter personal legate de 
sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de 
servicii de asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de 
sănătate a acesteia 

 

 

3.2 Reguli generale 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se va face numai cu respectarea strictă 
a principiilor de mai jos. 

 

Legalitate, echitate, transparență 
Datele trebuie prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana 
vizată. 
 

Limitarea scopului 

Datele cu caracter personal trebuie colectate pentru scopurile determinate, 
explicite și legitime și să nu fie prelucrate mai departe într-o manieră care este 
incompatibilă cu scopurile acestora. 
 

Reducerea la minim a datelor  

Datele cu caracter personal trebuie să fie adecvate, relevante și limitate la ceea 
ce este necesar în relaţie cu scopurile pentru care sunt prelucrate. Compania 
trebuie să aplice transformarea  anumitor date în anonime sau să atribuie 
pseudonime la datele cu caracter personal pentru a reduce riscurile pentru 
persoana vizată. 
 

Exactitate 

Datele cu caracter personal trebuie să fie precise și , acolo unde este necesar, 
să fie actualizate; trebuie întreprinşi pașii rezonabili pentru a asigura că datele 
cu caracter personal care sunt incorecte, cu privire la scopurile pentru care 
sunt prelucrate, sunt șterse sau corectate la timp. 
 

Limitarea perioadei de stocare  

Datele cu caracter personal trebuie păstrate nu mai mult decât este necesar 
pentru scopurile pentru care acestea sunt prelucrate.  
 

Integritatea și confidenţialitatea 

Luând în considerare stadiul tehnologiei și alte măsuri de securitate 
disponibile, costul de implementare și probabilitatea și gravitatea riscurilor 
datelor cu caracter personal, Compania trebuie să utilizeze măsuri tehnice și 
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organizatorice corespunzătoare pentru a procesa datele cu caracter personal 
într-o manieră care asigură siguranţă adecvată datelor cu caracter personal, 
incluzând protecţie împotriva distrugerii accidentale sau nelegale, pierderii, 
modificării, accesului neautorizat sau a divulgării. 
 

Responsabilitate 

Compania este responsabilă și poate demonstra conformitatea la principiile 
subliniate mai sus. 
 

3.3. Condiții de prelucrare a datelor cu caracter personal 

 

 

Orice prelucrare de date personale se va face numai dacă și în măsura în care 
se aplică cel puțin una din următoarele condiții: 
 
 persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu 
caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;  
 
 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;  
 
 prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi 
revine operatorului;  
 
 prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei 
vizate sau ale altei persoane fizice;  
 
 prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care servește 
unui interes public sau care rezultă din exercitarea autorității publice cu care 
este învestit operatorul;  
 
 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. 
 
Anterior sau la data prelucrării datelor cu caracter personal, Compania avea în 
vedere să informeze persoanele vizate în privința prelucrării. Atunci când legea 
impune formalități suplimentare cu privire la persoanele vizate persoanelor 
vizate, cum ar fi prelucrarea de date sensibile, transferul datelor cu caracter 
personal către terți sau într-o țară terță, Compania va prelucra datele cu 
caracter personal numai după efectuarea respectivelor formalități. 
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Când prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul 
persoanei vizate, responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal 
răspunde de organizarea unei proceduri pentru păstrarea unei înregistrări a 
consimțământului.  Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal 
este responsabil pentru oferirea de opțiuni persoanelor vizate pentru a-și da 
consimțământul și trebuie să îi informeze și să îi asigure că acest consimțământ 
(ori de câte ori consimțământul este utilizat ca temei legal pentru prelucrare) 
poate fi retras oricând. 
 
În cazul cererilor pentru corectare, modificare sau distrugere a înregistrărilor 
de date cu caracter personal, responsabilul cu protecția datelor cu caracter 
personal trebuie să se asigure că aceste cereri sunt rezolvate într-un cadru 
rezonabil de timp.  Responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal 
trebuie să înregistreze de asemenea cererile și să țină un jurnal al acestora.  
 
Datele cu caracter personal trebuie prelucrate pentru scopul pentru care au 
fost inițial colectate. În cazul în care Compania dorește să prelucreze datele cu 
caracter personal colectate pentru alt scop, Compania trebuie să obțină 
consimțământul scris clar și concis al persoanelor vizate. Orice astfel de cerere 
trebuie să includă scopul inițial pentru care au fost colectate datele și de 
asemenea noile scopuri suplimentare. Cererea trebuie să includă de asemenea 
motivul pentru modificarea scopului.  
 
Responsabilul cu protecţia datelor răspunde pentru conformarea cu regulile 
din prezentul paragraf.                      

 

 
 

 

 

4. DOCUMENTE ATAȘATE  

 

 Procedură privind exercitarea drepturilor persoanelor vizate 
 Formular cerere acces date 
 Formular retragere consimțământ 
 Formular opoziție prelucrare date 
 Formular exercitare drepturi 

 

 
 


