
  

 

 

 INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

 (ANGAJATI ) 

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea  ce priveste prelucrarea datelor cu 

caracter personal , Spitalul orasenesc Corabia este un operator de date.Datele de contact ale Spitalului orasenesc Corabia sunt 

:str.Carpati, mr.116, Corabia , judetul Olt. 

 De ce colectam informatii despre dumneavoastra  

Spitalul orasenesc Corabia colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal in scopul desfasurarii procesului 

de recrutare , gestionarii contractelor individuale de munca si pentru indeplinirea cerintelor legale. 

In momentul participarii la un concurs pentru ocuparea posturilor vacante sau in cazul angajarii la Spitalul orasenesc Corabia 

,putem colecta si prelucra date cu character personal din urmatoarele categorii : 

 Identitate (nume , prenume); 

 Contact (adresa, adresa e-mail, telefom, samd); 

 Identificare (CNP, serie si numar carte de identitate, samd); 

 Informatii profesionale (locul de munca , profesia, istoricul professional, educatie); 

 Informatii personale (informatii despre alti membri ai familiei, informatii privind asigurarea medicala, traseu adresa 

domiciliu-serviciu, samd); 

 Informatii privind sanatatea necesare pentru medicina numcii sau pentru evaluarea capacitatii de munca a angajatului; 

 Informatii financiare (salariu, beneficii, pensie, taxe, samd) ; 

 Informatii traffic internet (website-uri accesate, ip-uri accesate); 

 Identificatori onlime (adresa email , IP, user) ; 

 Fotografii sau inregistrari video. 

Categoriile de date nentionate sunt prelucrate in urmatoarele situatii: 

 In cazul prelucrarilor necesare in procesul de recrutare ; 

 In cazul in care sunteti angajat(a) in cadrul Spitalului orasenesc Corabia; 

 In cazul obligatiei de a respecta legile aplicabile si de a transmite anumite informatii institutiilor statului; 

 In cazul fotografiilor sau inregistrarilor video realizate pentru prezentarea spitalului; 

 Pentru a va asigura siguranta si securitatea dumneavoastra si a bunurilor ce va apartin precum si pentru a asigura 

siguranta si securitatea angajatilor si bunurilor spitalului. 

Sunteti  obligat(a)  sa furnizati aceste date  cu caracter  personal  pentru indeplinirea scopurilor mentionate mai sus , iar 

refuzul furnizarii acestor date poate duce la dificultati la incadrarea in cadrul Spitalului orasenesc Corabia  sau in 

derularea contractului individual de munca. 
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TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Informatiile wsunt prelucrate in mod legal in conformitate cu : 

 Legea nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr.53/2003 Codul muncii cu modificarile si completarile ulterioare ; 

 Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice cu modificarile si completarile 

ulterioare; 

 OUG nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate cu modificarile si completarile 

ulterioare ; 

 Legea nr.227/2015 , Codul fiscal cu modificarile si completarile ulterioare; 

 Legea nr.82/1991, Legea contabilitatii (republicata), cu nodificarile si completarile ulterioare ; 

 Legea nr.263/2010 privind sistemul unitary de pensii publice cu modificarile  si completarile ulterioare ; 

Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016 , informatiile sunt prelucrate dupa cum urmeaza: 

Prelucrare date de natura personala  Conditii prevazute in regulament  

Prelucrarea datelor necesare pentru procesul de recrutare , 

primate direct de la candidate din dosarul de concurs 

Art.6 (1) ,persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru 

prelucrarea datelor sale cu caracter  personal pentru unul 

sau mai multe scopuri specific. 

Prelucrarea datelor amgajatilor necesara pentru 

indeplinirea conditiilor contractuale dintre Spitalul 

orasenesc Corabia si angajati.Prelucrarea categoriilor 

sensibile de date este necesara pe baza faptului ca 

organizatia isi indeplineste obligatiile legale si prelucreaza 

date legate de medicina muncii sau de evaluarea capacitatii 

de munca a angajatului. 

Art.6(1) b, pentru executarea unui contract la care 

persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la 

cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui 

contract, 

Art.6(1) c,indeplinirea unei obligatii legale,Art.9(2) h, 

date legate de medicina muncii sau de evaluarea 

capacitatii de munca a angajatului. 

Transmiterii anumitor informatii institutiilor statului si 

afisarea pe site-ul www.spitalcorabia.ro 

Art.6(1) c, indeplinirea unei obligatii legale. 

Monitorizarea accesului , a email-urilor si a traficului de 

internet pentru a asigura siguranta si securitatea sistemelor 

informatice ale  spitalului. 

Art.6(1)f, prelucrarea este necesara in scopul intereselor 

legitime urmarite de operator sau de o parte terta. 

Fotografii sau inregistrari video realizate pentru 

prezentarea conditiilor si serviciilor oferite . 

Art.6(1)a, persoana vizata si-a dat consimtamantul pentru 

prelucrarea datelor sale cu character personal pentru unul 

sau mai multe scopuri specific. 

Supravegherea video folosind sistemul intern de 

supraveghere video pentru a asigura siguranta si 

securitatea angajatilor si bunurilor spitalului. 

Art.6(1)c, in vederea indeplinirii unei obligatii legale, 

Art.6(1)f, prelucrarea este necesara in scopul intereselor 

legitime urmarite de operator sau de o parte terta. 

 

 

 



 

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Destinatarii informatiilor pot fi : 

 Ministerul Sanatatii, Directia de Sanatate Publica Olt; 

 Ministerul Muncii, ITM, ANAF; 

 CNAS, CJAS OLT, SNSPMS ; 

 Autoritati locale, Politie, Instante judecatoresti, Servicii de asistenta  sociala; 

 OAMMR, 

 Colegiul Medicilor . 

            CUM PROTEJAM INFORMATIILE CONFIDENTIALE COLECTATE  

Informatiile  colectate despre dumneavoastra sunt pastrate in forma scrisa si/sau in forma electronica.Ne asiguram ca 

informatiile pe care le detinem sunt pastrate in locatii sigure , cu un nivel de Securitate adecvat si cu accesul permis doar 

personalului autorizat. 

De asemenea , ne asiguram ca persoanele imputernicite sunt obligate din punct de vedere contractual sa implementeze 

masuri tehnice si organizatorice de protective a datelor , in cazul in care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea 

identifica o persoana. 

            LOCATIA DE STOCARE SI DURATA DE STOCARE  

          Datele cu character personal colectate sunt stocate in spatii sip e echipamente situate in incinta Spitalului orasenesc 

Corabia. 

          Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu character personal este in conformitate cu cerintele legale, cu 

reglementarile interne ale organizatiei si a celor mai bune practice din acest domeniu. 

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

       Conform Regulamentului UE 679/2016 ,aveti urmatoarele drepturi :accesul la datele personale care va privesc, rectificarea 

sau stergerea acestora, restrictionarea prelucrarii, dreptul de a va opune prelucrarii, precum si dreptul la portabilitatea datelor.In 

plus , aveti dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu character automat , precum si de a va adresa instantei de judecata 

competente.Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legala a prelucrarii. 

       In cazul in care prelucrarea datelor cu character personal se bazeaza pe consimtamantul dumneavoastra , aveti dreptul de a 

se retrage consimtamantul in orice moment , fara a afecta legalitatea prelucrarii effectuate pe baza consintamantului inainte de 

retragerea acestuia. 

      Daca aveti nemultumiri legate de modul in care prelucram datele dumneavoastra cu character personal , aveti dreptul de a 

depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu  Caracter Personal 

:www.dataprotection.ro. 

      Daca doriti sa faceti o solicitare in temeiul Regulamentului UE 679/2016 , pentru a putea s ava raspundem intr-un mod 

efficient va trebui sa ne furnizati identitatea dumneavoastra (nume complet, CNP, adresa) si indicatii privind informatiile pe care 

le solicitati. 

      Pentru mai multe  detalii , va rugam sa contactati  Responsabilul cu Protectia Datelor la adresa de email 

spitalcorabia@yahoo.com. 


