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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE PACIENȚILOR 

ÎN CADRUL PROIECTULUI ”ONCOPREV” 
 

Acest document se adresează persoanelor interesate să participe, în calitate de pacient, la serviciile medicale oferite 

gratuit în cadrul  Proiectului „ONCOPREV – Fii responsabilă de sănătatea ta! Prevenție, depistare, diagnostic și 

tratament precoce al cancerului de col uterin”, cod SMIS 136665 (denumit în continuare ”Proiectul”) și conține 

informațiile care trebuie furnizate pacienților în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date (denumit în continuare ”Regulamentul”) intrat în vigoare la data de 25 mai 2018. 
 

I. Identitatea operatorilor 

Datele cu caracter personal ale pacienților care au calitatea de participanți în cadrul Proiectului (denumiți 

în continuare ”Pacienții”) sunt prelucrate de următorii operatori asociați (denumiți în continuare 

”Operatorii”):  

• Institutul Regional de Oncologie Iași, cu sediul în România, jud. Iași, mun. Iași, str. G-ral Henri 

Mathias Berthelot nr. 2-4, tel. 0374.278.810, fax 0374.278.802, e-mail manager@iroiasi.ro, în 

calitate de lider de Proiect, 

 și 

• Fundaţia Enable România, cu sediul în România, jud. Iași, mun. Iași, str. Dorobanți nr. 13, tel. 

0332.739.475, e-mail office@fundațiaenable.ro, înregistrată în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor cu 

nr. 1/F/13.06.2013, în calitate de partener în cadrul Proiectului. 
 

II. Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor 

Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat la adresa de email dpo.oncoprev@iroiasi.ro. 
 

III. Scopurile prelucrării 

Datele cu caracter personal ale pacienților sunt prelucrate în scopuri specifice realizării activităților 

Proiectului: 

- servicii medicale (de prevenție, depistare precoce, diagnostic și tratament precoce al cancerului de 

col uterin);  

- programe de sprijin (ex. consiliere psihologică, peer-to-peer suport și alte servicii adaptate și 

necesare); 

- activități de informare, educare, conștientizare; 

- raportări către autoritățile abilitate, conform obligațiilor legale. 
 

IV. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal este prevăzut la art. 9 alin. 2 lit. a din 

GDPR: ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter 

personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice”. Datele cu caracter personal ale pacienților sunt 
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prelucrate în cadrul Proiectului numai dacă aceștia își exprimă consimțământul explicit pentru utilizarea lor 

în scopurile specifice precizate la punctul III din acest document. 
 

Temeiul legal al operațiunilor de prelucrare este reglementat de: 

✓ prevederile Regulamentului și legislației de aplicare a acestuia în România; 

✓ cadrul legal care reglementează activitatea în domeniul sănătății în România: Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii republicată, cu modificările şi completările ulterioare; Legea 

nr. 100/1998 privind asistența de sănătate publică, cu modificările și completările ulterioare; 

Ordinele Ministrului Sănătății; Ordinele Preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate; 

Ordinul ministrului sănătăţii şi al Preşedintelui CNAS nr. 397/836 din 29.03.2018 privind aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare în anul 2018 a H.G. nr. 140 /2018 pentru aprobarea pachetelor 

de servicii şi a Contractului – cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a 

medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; 

prevederile legale sau recomandările emise de instituțiile abilitate ale statului pentru prevenirea 

răspândirii noului coronavirus COVID-19; 

✓ legislația aplicabilă proiectelor cu fonduri europene nerambursabile. 
 

V. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate 

Pentru îndeplinirea cerințelor legale și realizarea activităților prevăzute în Proiect, Operatorii prelucrează 

următoarele categorii de date cu caracter personal ale pacienților: 

• date de identificare: nume, prenume, data și locul nașterii, sexul; 

• date de contact: adresa de domiciliu, locul de reședință, număr de telefon, adresă de e-mail; 

• numere de identificare națională: CNP, serie și număr CI; 

• categorii speciale de date cu caracter personal: date privind sănătatea; 

• date de localizare geografică domiciliu/reședință: zonă (urban/rural), regiune, județ, unitate 

administrativ teritorială; 

• alte date cu caracter personal: date conținute de actul de identitate (fotografie, cetățenie), 

categorie de vârstă, statutul pe piața muncii, nivelul de educație, apartenența la un grup vulnerabil 

(dacă este cazul), semnătura. 
 

VI. Destinatarii datelor cu caracter personal 

Principalul destinatar al rezultatelor generate de oferirea serviciilor medicale prin intermediul Proiectului 

este pacientul și, cu acordul acestuia, medicul de familie și/sau asistenta medicală comunitară. 

Pentru îndeplinirea unor obligații legale, datele cu caracter personal sunt transmise către terțe entități, 

cum ar fi: Ministerul Fondurilor Europene, Organismul Intermediar Regional POSDRU pentru Regiunea 

București-Ilfov, Autoritatea de Management POCU, autorități publice abilitate de lege sau cu care 

Operatorii au încheiat protocoale de colaborare în scopul îndeplinirii atribuțiilor specifice conferite de 

legislația europeană și națională. 
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VII. Transferuri de date, inclusiv către state terțe 

Datele cu caracter personal ale pacienților nu vor face obiectul unor transferuri în afara Uniunii Europene 

sau către organisme internaționale. 
 

VIII. Termenul de păstrare a datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale pacienților vor fi păstrate în baza de date a partenerilor Proiectului pe o 

perioada de 3 ani de la închiderea oficială a POCU 2014-2020 sau până la expirarea perioadei de 

durabilitate a Proiectului (oricare intervine ultima).  
 

IX. Drepturile persoanelor vizate 

În conformitate cu prevederile Regulamentului, pacienții beneficiază de următoarele drepturi: 

• dreptul de acces: se referă la dreptul de primi o confirmare cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal, precum și accesul la acestea; 

• dreptul la rectificare: posibilitatea de a solicita modificarea datelor personale, dacă acestea au fost 

înregistrare incorect sau incomplet; 

• dreptul la opoziție: dreptul de a se opune privind prelucrarea datelor cu caracter personal; 

• dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”): posibilitatea de a solicita ștergerea datelor cu 

caracter personal atunci când nu mai sunt necesare pentru realizarea scopurilor pentru care au fost 

colectate, în cazul retragerii consimțământului sau pentru respectarea unei prevederi  legale; 

• dreptul la restricționarea prelucrării: atunci când prelucrarea este ilegală sau datele nu sunt 

exacte; 

• dreptul la portabilitate: conferă dreptul de a primi datele cu caracter personal într-un format 

structurat și posibilitatea transmiterii lor către alt operator. 

De asemenea, pacienții au dreptul să își retragă consimțământul, oricând, fără a afecta legalitatea 

prelucrării datelor cu caracter personal efectuată de către operator, până în acel moment. 

În cazul în care pacienții apreciază că operațiunile de prelucrare realizate de către Operatori încalcă 

drepturile menționate în Regulament, se pot adresa acestora (cu o cerere scrisă, datată și semnată) la 

sediile menționate în prima parte a prezentei Note de informare, precum și Responsabilului cu protecția 

datelor cu caracter personal la adresa de e-mail dpo.oncoprev@iroiasi.ro. 

De asemenea, pacienții au dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în București, B-dul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, 

Sector 1, cod poștal 010336, telefon 0318059211, adresă de e-mail anspdcp@dataprotection.ro), 

procedura fiind prezentată pe site-ul autorității la adresa www.dataprotection.ro. 
 

X. Existența unor procese decizionale automate, incluzând crearea de profiluri 

Operatorii nu utilizează procese decizionale automate pentru crearea de profiluri prin prelucrarea de date 

cu caracter personal. 
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XI. Măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal 

Operatorii au dispus toate măsurile tehnice și organizatorice de conformare la prevederile Regulamentului, 

astfel că activitățile de prelucrare realizate în cadrul Proiectului asigură confidențialitatea și securitatea 

datelor cu caracter personal ale pacienților. 
 

XII. Furnizarea datelor cu caracter personal necesare pentru respectarea unei obligații legale a 

operatorului 

Prevederile legale în vigoare, prezentate la punctul IV, reglementează condițiile de înscriere și participare 

la Proiect și obligă Operatorii să solicite/prelucreze categoriile de date cu caracter personal enumerate la 

punctul V. 

În acest context, în măsura în care pacienții nu își exprimă consimțământul pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal menționate, aceștia nu vor fi încadrați în grupul țintă al Proiectului. 


