
SPITALUL CLNIC DE
PNEUMOFTIZIOLOGIE

DECLARATIA DE POLITICA DE SECURITATE A PRELUcn,q.RII,oR DE DATE CU
CARACTER PERSONAL

SPITALUL CLINIC DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BRA$OV in calitate de operator de date
cu caracter personal se angajeazi sE administreze in condifii de sigurantE qi numai p.rt* scopurile
notificate datele personale care ii sunt furnizate, in conformitate cu dipoziiiite tegate din domeniu.

Scopul acestei politici este de a stabili mdsurile necesare qi responsabititape angajafilor pentru
indeplinirea obligaliilor referitoare la garantarea gi protejarea dateloi cu caracter personal impotriva
distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificirii, dezviluirii sau accesului neautorizat.

In acest sens, SPITALUL CLINIC DE PNEUMoFTIZIOLOGIE BRA$OV se angajeazS s5
aplice misuri de securitate a datelor cu caracter personal, dup[ cum urmeazd:

'/ Accesul la bazele de date a utilizatorilor se face pe bazd de nume utilizator qi parol6, fiind
reglementat prin drepturi de acces;

r' Sistemul informatic de acces, prelucrare qi stocare a datelor cu caracter personal este securizat;'/ Posibilitatea de alterare a datelor accesate este protejatd prin antivirus actualizatpennanent,
precum gi de sisteme de back-up;

'/ Personalul care are acces/preluireazd,datele cu caracter personal a luat la cunoqtinf6 gi respectl
obligativitatea confidentialitllii acestor date;

'/ Figele de post stabilesc sarcini clare pentru fiecare angajat gi totodata asigurd coerenfa
responsabilitaflor pe fiecare linie ierarhic6 qi prevdd 

"onfid"nfiulitatea 
datelor de care iau

cunoqtinfd angaja!ii;
'/ L-a nivelul spitalului au fost desemnafi responsabilul cu datele pacienfilor pe fiecare sec{ie gi

dispensare, responsabilul pentru baza de date a secliei farmacie, r.rponrubil pentru baza de
date a Laboratorului de analize medicale, gestionaru[ pe spital pentru baza de date medicale gi
DRG, responsabilul pentru colectarea datelor qi- informaliitor medicale pe Spital qi
responsabilul cu securitatea fizicd,pe Spital;

'/ Sistemul de supraveghere video (subsistemul de televiziune cu circuit inchis) in cadrul
Spitalului s-a fdcut cu respectarea dispoziliilor legale din domeniu qi cu scopul de a se asigura
paza 9i proteclia persoanelor, bunurilor qi valorilor, a imobilelor, a instaiafiilor de utili-tate
publicl 9i imprejmuirilor afectate acestora, precum gi prevenirea gi combaterea srv6rgirii
infractiunilor; in acest sens:

-+ categoria de date prelucrate vizeazd exclusiv imaginea, respectiv flrd acces la
inregistrare;

-+ categoriile de persoane vizate sunt pacienlii, vizitatorii, angaja{ii;
-+ sistemul de supraveghere video este un sistem static. Are ca funcfie inregistrarea

imaginilor 24 de ore,7 zile pe s5ptimAnd;
-+ categoriile de destinatari sunt Polilia sau alte organe de cercetare;
-+ imaginile sunt stocate pentru o perioad6 de 30 de zile,dupd care se sterg prin procedurd

automati in ordinea in care au fost inregistrate.
'/ La nivelul Spitalului sunt elaborate proceduri 6peralionale cu privire la utilizarea qi protejarea

datelor cu caracter personal colectate, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;r' Pacienfii care se adreseazd Spitalului sunt informafi cu privire la drepturile pe care le au fa16
de prelucrarea datelor cu caracter personal.

Managementul organizaliei se angaj eazd, sd asigure resursele necesare imbun6td{irii
continue a managementului de securitate a prilucrarilor de date cu caracter personal.
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