
 
 

 

Anexa 2 

ACORD PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL PACIENT 

Stimate domn/Stimată doamnă, 

INSTITUTUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE ,,MARIUS NASTA”, cu sediul in Bucuresti, Sos Viilor 

nr.90, sector 5, cod fiscal 4316180, cod IBAN:RO34TREZ70520F330800XXX deschis la Trezoreria 

sector 5 Bucuresti, in calitate de operator de date cu caracter personal cu nr inregistrare 0028669, avand in 

vedere prevederile legislative ale Regulamentului General de Protecția Datelor al UE 679/2016 privind 

protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie 

a acestor date, aduce la cunostinta  urmatoarele: 

Dintre datele dvs. cu caracter personal, noi prelucrăm următoarele: nume, prenume, CNP, nr. și serie 

card identitate, card de asigurare de sănătate, număr de telefon, adresa de e-mail sau cea de 

corespondență, diagnostice medicale și investigații efectuate. Prelucrăm aceste date în scopul furnizării 

de servicii medicale, al raportării și decontării acestor servicii de către Casa de Asigurări a Municipiului 

București sau din bugetele programelor naționale de sănătate finanțate de Ministerul Sănătății. Alte 

scopuri în care datele dvs. cu caracter personal pot fi prelucrate sunt raportări epidemiologice și evidențe 

ale serviciilor conexe (asistența psihologică, asistență socială, stimulente și beneficii) finanțate din alte 

surse cum ar fi fonduri publice sau private în cadrul unor proiecte sau raportări către Direcția de Sănătate 

Publică a Municipiului București în scopul dezvoltării de politici publice în sănătate. 

Vă informăm că aveți următoarele drepturi: de acces, “de a fi uitat”, la rectificare, la restricționarea 

prelucrării, la opoziție, la portabilitatea datelor, de a depune plângere la autoritatea de supraveghere. 

• dreptul de a obține din partea Institutului de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” o confirmare că 

prelucrează datele dvs. cu caracter personal și de a avea acces la acestea (dreptul de acces); 

• dreptul de a rectifica sau completa datele cu caracter personal inexacte sau incomplete (dreptul la 

rectificare); 

• dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”); 

• dreptul de a obține restricționarea prelucrării (dreptul la restricționarea prelucrării); 

• dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în scop publicitar; 

• dreptul de a depune plângere la autoritatea de supraveghere; 

• dreptul de a primi datele cu caracter personal prelucrate de Institutul de Pneumoftiziologie 

“Marius Nasta” sau de a solicita acestuia să le transmită unui alt operator (dreptul la portabilitatea 

datelor). 

Dacă doriți să contactați responsabilul cu protecția datelor (DPO) cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu 

caracter personal de către Institutul de Pneumoftiziologie “Marius Nasta” sau partenerii acestora, puteți 

scrie un mesaj la adresa de e-mail dpo@marius-nasta.ro, sau dacă doriți pe cale postală, adresați 

solicitarea dvs. la sediul din Șoseaua Viilor, nr. 90, sector 5, cod 050159, cu mențiunea “in atenția 

responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal”. 

Prin prezenta vă exprimați acordul pentru colectarea și prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în 

scopurile menționate mai sus și confirmați că ați luat la cunostință drepturile dvs. cu privire la aceste date. 

 

Numele _______________________________________ Data ____________________________ 

Semnatura pacient /reprezentant legal ___________________________________ 

 


