
  

  

SSPPIITTAALLUULL  DDEE  PPSSIIHHIIAATTRRIIEE  CCRROONNIICCII  
SSIIRREETT    

CCoodd  FFiissccaall::  1155448877447799  

  

SSiirreett,,  ssttrr..99  MMaaii,,    NNrr..33,,  ccoodd  772255550000  
TTeell//ffaaxx::  00223300//228800006611  TTeell::  00223300//228800..555511              

ee--mmaaiill::  ppssiihhiiaattrriieessiirreett@@yyaahhoooo..ccoomm  
TTRREEZZOORREERRIIAA  SSIIRREETT        RROO  2277TTRREEZZ  55996655004411  XXXXXX000000005588  

  

 
Anexă la Decizia nr.57 din 13.09.2013 

NOTA DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR 

PERSONALE 

 

 
Prin intermediul serviciilor prestate şi în conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru 

protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a 

acestor date cu modificările şi completările ulterioare coroborat cu dispoziţiile Legii nr. 506/2004 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă aducem la cunoştinţă că Spitalul de Psihiatrie 

Cronici Siret are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopuri 

specificate, datele pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei 

dumneavoastră ori altă persoană. 

Datele  colectate cu scopul acordării asistenţei medicale de specialitate prin intermediul serviciilor 

prestate sunt necesare  Spitalului de Psihiatrie Cronici Siret pentru acordarea acestor servicii. 

Sunteti obligat(ă) să furnizaţi datele solicitate, refuzul dvs. de a furniza aceste date determină 

imposibilitatea acordării acestor servicii. 

Datele colectate având ca scop activitatea de resurse umane sunt necesare Spitalului de Psihiatrie 

Cronici Siret pentru înregistrarea dosarelor de participare la examenele sau concursurile de 

angajare sau pentru îndeplinirea obligaţiilor legale legate de proprii angajaţi  

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele solicitate, refuzul dvs. de a furniza aceste date determină 

imposibilitatea înregistrarii unui dosar de angajare. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul Spitalului de Psihiatrie Cronici 

Siret şi sunt comunicate numai urmatorilor destinatari: (CNAS, Organelor de Poliţie, Justiţiei, 

Serviciului de Securitate Socială, Serviciilor Financiare şi Fiscale). 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul 

de a nu fi suspus unei decizii individuale. 

De asemenea vă este recunoscut dreptul de a va adresa justitiei. 

Datele dumneavoastra nu vor fi transferate în străinatate. 

Dacă unele din datele despre dumneavoastra sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai 

curând posibil. 

  

Observaţie: 

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o 

privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevazute de lege (de 

ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). 

Prin urmare, aceasta menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; 

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, 

la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct. 

 

Manager,                                                                                                                     Avizat pentru legalitate,                             
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