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NOTA DE INFORMARE 

 privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

de către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București 

 

 

             În conformitate cu dispozițiile art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și 

privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 

general privind protecția datelor) Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, cu 

sediul social în Str. Sfânta Ecaterina, nr. 3, sector 4, si adresa de corespondență în Bdul. Ion 

Mihalache nr. 11-13, sector 1, București, telefon: 021.310.10.59 reprezentată prin dl. Vasile 

Apostol, în calitate de Director General; date de contact ale Responsabilului cu protecția 

datelor: email: dataprotection@assmb.ro și număr de telefon 031.433.74.42; în calitate de 

operator de date cu caracter personal (denumită în continuare „Operatorul”), prelucrează datele 

dumneavoastră cu caracter personal în următoarele condiții:  

 

             Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică 

identificată sau identificabilă; 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 identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, 

economice, culturale sau sociale. 

 

             Datele dumneavoastră cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt: nume, 

prenume, cod numeric personal, seria și numărul cărții de identitate, adresa de domiciliu, 

număr de telefon, vârsta, sexul, vocea dumneavoastră, în cazul apelurilor telefonice prin call 

center, etc. 

 

         Scopurile prelucrării sunt: limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2 în rândul 

populației Municipiului București - precum și a efectelor extrem de grave ale acestuia -, prin 

realizarea unor teste PCR pentru depistarea infectării cu virusul  SARS-CoV-2 sau  pentru 

soluționarea diferitelor solicitări, reclamaţii, cereri adresate ASSMB și de furnizare a unor 

informații solicitate de către persoane vizate, conform art. 6, alin. 1, lit. c) si f) din 

Regulamentul General privind protecția datelor, în temeiul unei obligații legale a Operatorului, 

respectiv a interesului legitim al acestuia; în scopuri statistice, conform art. 6 alineat 1), litera f) 

şi art. 89 din RGPD; pentru supravegherea video prin înregistrarea imaginii dumneavoastră în 

cazul în care vizitați sediile ASSMB, se realizează în vederea unui interes legitim al 

operatorului conform art. 6 alin. 1) litera f) şi c) din Regulamentul General privind protecția 

datelor, respectiv securitatea obiectivelor şi a persoanelor potrivit Legii nr. 333/2003; pentru 

scopuri de marketing, prin utilizarea mijloacelor de comunicare, respectiv email, telefonic, 

pentru promovarea viitoarelor proiecte/campanii /programe derulate de ASSMB, în 

conformitate cu art. 6 alineat 1) litera a) din RGPD. 

        Temeiurile legale ale prelucrării: Prevederile legale prin care s-a instituit starea de alertă 

privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 respectiv Hotărârea nr. 476/2020 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, obligația de 

colectare și de prelucrare a datelor. Prelucrăm datele dumneavoastră pe baza consimţământului 

la prelucrare. Prelucrăm datele dumneavoastră pentru îndeplinirea obligaţiilor noastre de 
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arhivare și formarea unei evidențe statistice pe durata derulării proiectului „TESTĂM 

PENTRU A SALVA ECONOMIA  ȘI LOCURILE DE MUNCĂ”     

    Destinatarii datelor: La datele dumneavoastră au acces angajații ASSMB împuterniciți 

special în acest sens, care au atribuții de colectare și prelucrare a datelor prin intermediul 

formularului online de înscriere în proiect, precum și unitățile de specialitate publice sau 

private, Institutul Național de Sănătate Publică, Direcția de Sănătate Publică, etc. De asemenea, 

datele dumneavoastră pot fi transferate către autorități/instituţii/alte entități publice, organe de 

cercetare, de urmărire și judiciare sau către birouri de experți judecătorești, cabinete de 

avocatură, secții de poliție în vederea îndeplinirii unor obligații legale/pentru realizarea unui 

interes legitim. 

 

       Durata stocării datelor: Stocăm datele dumneavoastră personale strict pentru perioada 

necesară îndeplinirii scopurilor pentru care acestea au fost colectate, precum și, dacă este cazul, 

pentru perioada necesară îndeplinirii obligațiilor noastre legale, respectiv pe perioada 

desfășurării proiectului „TESTĂM PENTRU A SALVA ECONOMIA  ȘI LOCURILE DE 

MUNCĂ”organizat de A.S.S.M.B, pe perioada stării de de alertă și suplimentar respectiv 4 

luni după finalizarea proiectului. 

 

         Drepturi: conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016 beneficiați de: dreptul de acces la 

datele transmise, dreptul de a solicita rectificarea lor, dreptul la ștergerea acestora sau 

restricționarea prelucrării lor, dreptul la portabilitatea datelor dumneavoastră, dreptul a fi 

notificat în cazul încălcării securității datelor, precum și, dreptul de a vă opune prelucrării, în 

condițiile legale aplicabile. De asemenea, dacă e cazul, puteți oricând să vă retrageți 

consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră pentru cazurile în care v-ați 

exprimat consimțământul, iar potrivit legii, acesta era necesar în vederea prelucrării. Totodată 

aveți dreptul de a depune plângere de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.) și de a vă adresa instanțelor de 

judecată competente. 

 

        Vă rugăm să ne aduceți la cunoștință orice modificare a datelor pe care ni le-ați transmis, 

pentru îndeplinirea obligației noastre de vă stoca doar date actuale.    

 

        Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate 

mai sus privitoare la prelucrarea de către A.S.S.M.B. a datelor dumneavoastră precum și pentru 

a ne adresa orice alte întrebări cu privire la cele comunicate în această notă de informare, ne 

puteți contacta la adresa poștală a sediului nostru mai sus-menționat și/sau puteți formula o 

cerere în scris, completată cu toate datele de identificare, semnată și datată (în atenția 

Responsabilul cu protecția datelor) la adresa de email: dataprotection@assmb.ro si pe  adresa 

de email a testamcovid@assmb.ro  
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