POLITICA DE PROTECTIA DATELOR
Politica de securitate a prelucrarilor de date cu caracter personal
CLINICA OFTALMOLOGICA IRIS, CLUJ-NAPOCA
(SC CLINICA MARIA SRL)
In spiritul respectarii prevederilor legale, in intreaga activitate de furnizare a serviciilor medicale de catre
CLINICA OFTALMOLOGICA IRIS (SC CLINICA MARIA SRL )si a respectarii drepturilor pacientilor, in
cadrul Clinicii este stabilita o politica de securitate a prelucrarii datelor cu caracter personal, in conformitate cu
Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera
circulatie a acestor date.In acest sens, in calitate de operator de date cu caracter personal:
• Datele dumneavoastra personale sunt stocate electronic si /sau pe suport de hartie. Utilizam un software
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, care detine toate autorizarile legale,sistemul informatic
de acces si prelucrare al datelor cu caracter personal fiind securizat;
• Personalul care are acces/prelucreaza datele cu caracter personal a luat la cunostinta si respecta,
obligativitatea confidentialitatii acestor date;
• Pacientii care se adreseaza Clinicii Oftalmologice Iris (S.C.Clinica Maria SRL )sunt informati cu privire
la drepturile pe care le au, fata de prelucrarea datelor cu caracter personal.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 prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de
serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această 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.
• Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând
posibil.
• Informatiile oferite de dumneavoastra ce contin date de identificare ( nume si prenume)/domiciliu/
contact ( telefon si/sau e-mail) ca pacient sau apartinator al pacientului minor ,indispensabile prestarii
actului medical, vor fi folosite exclusiv in scopul intocmirii si eliberarii documentelor medicale
( scrisoare medicala, prescriptii medicamentoase, prescriptii ochelari, bilet de iesire din spital,fisa
internare, consimtamant informat, adeverinta medicala, certificat medical tip A 5, referat medical, orice
alt tip de document medical) si contactarii dumneavoastra in vederea programarii la consultatie
sau confirmarii prezentei dumneavoastra la consultatia solicitata. Conform Legii nr. 95/ 2006,
republicată – Titlul XII și Titlul XVI,Legii nr. 46/ 2003 privind drepturile pacienților și normele
metodologice de aplicare a acesteia,Codului de Deontologie Medicală,avem obligația păstrării
secretului profesional și a confidențialității acestor date. Datele dumneavoastra personale nu vor fi
utilizate pentru actiuni de marketing, conform regulamentului intern al societatii. Conform legii nr. 46/
2003, privind dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului, art.
22 ,informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da
consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.
•

În conformitate cu prevederile art. 9 din Ordinul MS nr. 1.410 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea
Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003: solicitarea ulterioara actului medical
privind comunicarea datelor medicale personale se adresează instituţiei medicale în scris, prin
completarea formularului "Solicitare privind comunicarea documentelor medicale personale".
Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate se face de către unităţile sanitare în termen de
maximum 48 de ore de la înregistrarea solicitării. Eliberarea copiilor documentelor medicale solicitate
se face după completarea de către pacient a formularului "Declaraţie privind comunicarea documentelor
medicale personale".

