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Nu se acorda informaţii privind starea de sănatate a pacienţilor prin telefon!

DREPTUL LA INFORMAŢIE
Datele care privesc starea dumneavoastră de sănătate sunt de obicei eliberate de către personalul
medical dupa teminarea evaluarii dumneavoastră.
Conform cerinţelor legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal si libera circulaţie a acestor date, modificată si completată, Spitalul
Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alex.Obregia “are obligaţia de a administra in condiţii de siguranţă
şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate la internare.
Scopul colectării datelor este asigurarea protecţiei sociale prin servicii de sănătate, asigurarea
funcţionării sistemului de asigurări de sănatate la nivel local potrivit legii 95/2006.
Sunteţi obligat(a) să furnizaţi datele, acestea find necesare pentru funcţionarea sistemului de
asigurări de sănatate la nivel local potrivit legii 95/2006.
Refuzul dvs. de a furniza aceste date determină imposibilitatea acordarii serviciilor de sănătate.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SPITAL şi sunt comunicate altor
destinatari (CNAS, CASMB, parteneri contractuali ai SPITALULUI alte case judeţene de
asigurări de sănătate), în condiţiile legii.
Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul,
prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă
consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi
în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
Protecţia datelor personale: conform cerintelor legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată
si completată şi ale legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal,
SPITALUL are obligaţia de a administra în condiţii de sigurantă şi numai pentru scopurile
specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei
dumneavoastră ori o alta persoană. Datele colectate cu scopul asigurării protecţiei sociale prin
servicii de sănătate sunt necesare pentru a vă acorda aceste servicii. Sunteţi obligat(a) sa furnizati
datele, refuzul dvs de a furniza aceste date determina imposibilitatea acordării acestor servicii.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul SPITALULUI si nu sunt
comunicate altor destinatari. Conform legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de
intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a vă
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adresa justitiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinatate. Dacă unele din datele
despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Spitalul Clinic de Psihiatrie “Prof. Dr. Alex.Obregia” are numarul de operator de date cu
caracter personal atribuit ANSPDCP: 5255.

