Informatii privind prelucrarea datelor cu caracter personal
privind starea de sănătate
Cap. III Reguli speciale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Prelucrarea unor categorii speciale de date:
ART.7
(1) Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasialã sau etnicã, de convingerile
politice, religioase, filozofice sau de natura similarã, de apartenenţa sindicala, precum şi a datelor cu
caracter personal privind starea de sãnãtate sau viaţa sexualã este interzisã.
(2)
Prevederile alin. (1) nu se aplica în urmãtoarele cazuri:
b) când prelucrarea este necesarã în scopul respectãrii obligaţiilor sau drepturilor specifice ale
operatorului în domeniul dreptului muncii, cu respectarea garanţiilor prevãzute de lege; o eventuala
dezvaluire cãtre un terţ a datelor prelucrate poate fi efectuatã numai dacã exista o obligaţie legalã a
operatorului în acest sens sau dacã persoana vizata a consimţit expres la aceasta dezvaluire;
c) când prelucrarea este necesarã pentru protecţia vieţii, integritãţii fizice sau a sãnãtãţii persoanei
vizate ori a altei persoane, în cazul în care persoana vizata se afla în incapacitate fizica sau juridicã
de a-si da consimţãmântul;
g) când prelucrarea este necesarã în scopuri de medicina preventivã, de stabilire a diagnosticelor
medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizata ori de
gestionare a serviciilor de sãnãtate care acţioneazã în interesul persoanei vizate, cu condiţia ca
prelucrarea datelor respective sa fie efectuate de cãtre ori sub supravegherea unui cadru medical
supus secretului profesional sau de cãtre ori sub supravegherea unei alte persoane supuse unei
obligaţii echivalente în ceea ce priveşte secretul;
Prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate
ART. 9.
(1)
In afara cazurilor prevăzute la art. 7 alin. (2), prevederile art. 7 alin. (1) nu se aplică în privința
prelucrării datelor privind starea de sănătate în următoarele cazuri:
a) dacă prelucrarea este necesară pentru protecția sănătății publice;
b) dacă prelucrarea este necesară pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârșirii
unei fapte penale sau pentru împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte ori pentru
înlăturarea urmărilor prejudiciabile ale unei asemenea fapte.
(2)
Prelucrarea datelor privind starea de sănătate poate fi efectuată numai de către ori sub
supravegherea unui cadru medical, cu condiția respectării secretului profesional, cu excepția situației
în care persoana vizată și-a dat în scris și în mod neechivoc consimțământul atâta timp cât acest
consimțământ nu a fost retras, precum și cu excepția situației în care prelucrarea este necesară
pentru prevenirea unui pericol iminent, pentru prevenirea săvârșirii unei fapte penale, pentru
împiedicarea producerii rezultatului unei asemenea fapte sau pentru înlăturarea urmărilor sale
prejudiciabile.
(3) Cadrele medicale, instituțiile de sănătate și personalul medical al acestora pot prelucra date cu
caracter personal referitoare la starea de sănătate, fără autorizația autorității de supraveghere, numai
dacă prelucrarea este necesară pentru protejarea vieții, integrității fizice sau sănătății persoanei
vizate. Când scopurile menționate se referă la alte persoane sau la public în general și persoana
vizată nu și-a dat consimțământul în scris și în mod neechivoc, trebuie cerută și obținută în prealabil
autorizația autorității de supraveghere. Prelucrarea datelor cu caracter personal în afara limitelor
prevăzute în autorizație este interzisă.
(4) Cu excepția motivelor de urgență, autorizația prevăzută la alin. (3) poate fi acordată numai după
ce a fost consultat Colegiul Medicilor din România.
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(5) Datele cu caracter personal privind starea de sănătate pot fi colectate numai de la persoana
vizată. Prin excepție, aceste date pot fi colectate din alte surse numai în măsura în care este necesar
pentru a nu compromite scopurile prelucrării, iar persoana vizată nu vrea ori nu le poate furniza.
Cap. IV Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrãrii datelor cu caracter personal
Informarea persoanei vizate
ART. 12
(1) In cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizata, operatorul
este obligat sa furnizeze persoanei vizate cel puţin urmãtoarele informaţii, cu excepţia cazului în care
aceasta persoana poseda deja informaţiile respective:
a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacã este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacã
furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenta
drepturilor prevãzute de prezenta lege pentru persoana vizata, în special a dreptului de acces, de
intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informaţii a cãror furnizare este impusa prin dispoziţie a autoritãţii de supraveghere,
ţinând seama de specificul prelucrãrii.
Dreptul de acces la date
ART. 13
(1) Orice persoana vizata are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod gratuit pentru o
solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta.
Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucreaza date cu caracter personal care privesc
solicitantul, sa comunice acestuia, împreunã cu confirmarea, cel puţin urmãtoarele:
a) informaţii referitoare la scopurile prelucrãrii, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau
categoriile de destinatari cãrora le sunt dezvãluite datele;
b) comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrãrii, precum şi a oricãrei
informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectueazã orice
prelucrare automatã a datelor care vizeazã persoana respectiva;
d) informaţii privind existenta dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum
şi condiţiile în care pot fi exercitate;
e) informaţii asupra posibilitatii de a consulta registrul de evidenta a prelucrarilor de date cu caracter
personal, prevãzut la art. 24, de a înainta plângere cãtre autoritatea de supraveghere, precum şi de a
se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu dispoziţiile prezentei
legi.
(2) Persoana vizata poate solicita de la operator informaţiile prevãzute la alin. (1), printr-o cerere
întocmitã în forma scrisã, datatã şi semnatã. In cerere solicitantul poate arata dacã doreşte ca
informaţiile sa ii fie comunicate la o anumitã adresa, care poate fi şi de posta electronica, sau printrun serviciu de corespondenta care sa asigure ca predarea i se va face numai personal.
(3) Operatorul este obligat sa comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii
cererii, cu respectarea eventualei optiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) In cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sãnãtate, cererea prevãzutã la alin. (2)
poate fi introdusã de persoana vizata fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical care va indica
în cerere persoana în numele cãreia este introdusã. La cererea operatorului sau a persoanei vizate
comunicarea prevãzutã la alin. (3) poate fi fãcuta prin intermediul unui cadru medical desemnat de
persoana vizata.
(Extras - Legea 677/2001)
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