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INFORMARE
privind prelucrarea de către CMI Dr. Moldovan Claudia a datelor cu caracter personal
CMI Dr. Moldovan Claudia are ca principal obiect de activitate efectuare analizelor
medicale de laborator. În desfășurarea activitatii sale, CMI Dr. Moldovan Claudia prelucreaza
datele dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automatizate si manuale.
Datele dumneavoastra cu caracter personal: nume si prenume, CNP, nr. telefon, adresa de email, adresa de domiciliu, semnătura, sexul, vârsta, data nașterii, diagnostic, date de sănătate
necesare pentru anumite teste (greutate, înălțime, calitatea de fumător/nefumător), data și locația
recoltării, codul de proba; nume si prenume medic trimitator, sunt folosite in scopul inregistrarii,
recoltarii, prelucrarii probelor biologice proprii si final pentru emiterea Buletinului de Analize
medicale.
Inafara scopului pentru care au fost preluate, datele dv. pot fi prelucrate si din necesitatea de
a respecta o obligație legală la care suntem supuși, ca de exemplu in cazul raportarilor la autoritatile
competente in domeniul sanatatii, la derularea eventualelor controale derulate de catre autoritatile
legale, în cazul cerințelor contabile etc., sub rezerva onditiilor si garantiilor specifice privind
obligatia de a pastra secretul profesional.
Datele preluate urmeaza a fi stocate pentru perioada impusa de legile specifice din
domeniul sanatatii. CMI DR MOLDOVAN CLAUDIA nu prelucreaza datele in mod excesiv, nu
externalizeaza catre terti neautorizati accesul la acestea, nu deruleaza campanii de marketing.
In conformitate cu reglementarile specifice din domeniul sanatatii istoricul medical nu poate fi sters.
In conformitate cu dispoziţiile prevăzute în Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului
European și al Consiliului Uniunii Europene, CMI Dr. Moldovan Claudia asigură respectarea
următoarelor drepturi ale persoanelor vizate:
- dreptul la informare si acces la datele personale proprii;
- dreptul la rectificare, stergere, restrictionare a prelucrarii datelor cu caracter personal;
- dreptul la restricționarea prelucrării datelor;
- dreptul la portabilitatea datelor;
- dreptul de a depune o plangere.
Pentru exercitarea acestor drepturi, va puteti adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata la sediul
laboratorului in Reghin, Str. Petru Maior, Nr 31 sau puteți trimite solicitarea dvs. referitoare la
protecția datelor dvs. personale la adresa de e-mail cabmedclaudia@gmail.com. Veți primi
raspunsul nostru la solicitarea dvs. în termen de 30 zile de la primire, cu excepția cazului în care
este necesar un timp mai lung pentru a raspunde, caz în care va vom comunica eventuala întârziere.
Cu privire la drepturile mai sus menționate, persoanele ale căror date cu caracter personal
fac obiectul unei prelucrări efectuate în cadrul CMI Dr. Moldovan Claudia, in conditiile
nerespectarii acestora, pot înainta o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul Gh. Magheru nr.28-30,
sector 1, Bucureşti, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, pagina de internet: www.dataprotection.ro.
Aceasta nota de informare este elaborată în temeiul Legii nr. 677/2001 (care implementează
Directiva 95/46/CE) și va fi in mod dinamic adaptata la prevederile Regulamentului General privind
Protecția Datelor, aplicabil de la 25 mai 2018.
Va multumim pentru intelegere si va stam la dispozitie pentru orice informatii suplimentare!

