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                                               INFORMARE

cu privire la  aplicarea , la nivelul CASBC, a prevederilor Regulamentului
(UE) nr. 2016/679 privind  protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste

prelucrarea datelor  cu caracter personal si privind libera circulatie a
acestor date (GDPR)

 

                     Începând cu data de 25 mai 2018,  intra în vigoare si se aplică
direct   în  toate  statele  membre  ale  Uniunii  Europene  Regulamentul  UE
679/2016  privind  protectia  persoanelor  fizice  în  ceea  ce  priveste
prelucrarea  datelor  cu  caracter  personal  si  privind  libera  circulatie a
acestor  date si  de abrogare a Directivei  95/46/CE (Regulamentul  general
privind  protectia  datelor), cunoscut  ca  si  GDPR  (General  Data  Protection
Regulation).

                      Regulamentul  UE 679/2016, în conformitate cu dispozitiile art. 2
alin.(1) din acesta,  se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată
total  sau  partial  prin  mijloace  automatizate,  precum  si  prelucrării  prin  alte
mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte
dintr-un sistem de evidentă a datelor sau care sunt destinate să facă parte dintr-
un sistem de evidentă a datelor.
 

Identitatea   ş  i datele de contact ale operatorului

                    Casa de Asigurări de Sănătate  a Municipiului Bacau  (CASBC)
este operator de date cu caracter personal înregistrată la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub numărul 488.
                    Casa de Asigurări de Sănătate  a Municipiului Bacau (CASBC)
este  instituţie publică, cu personalitate juridică,  în subordinea Casei Naţionale
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de Asigurări de Sănătate, cu sediul  în Bacau, str. Marasesti, nr. 13, jud. Bacau
cod fiscal 4159042.
 

 

Datele de contact ale responsabilului cu protec  ţ  ia datelor
 e-mail: dpo@casbc.ro
tel : 0234-576.948 int. 118

Scopul   î  n care sunt prelucrate datele cu caracter personal

          Datele cu caracter personal se referă la orice informaţii care pot fi utilizate
pentru a  identifica  o persoana şi pot include:

     - numele şi prenumele,
    - codul numeric personal,
    - adresa de domiciliu, număr de telefon,
    - CID,
    - date genetice,
    - date biometrice,
    - date privind sănătatea colectate, în condiţiile legii, în scopul prestării de servicii
de asistenţă medicală, acces la medicamente şi dispozitive medicale.

                       Scopul colectării  şi utilizării de  către   CASBC   a  datelor
personale se circumscrie asigurării accesului la un pachet de servicii medicale de
bază pentru asigurati, în condiţiile utilizării eficiente a Fondului naţional unic de
asigurări sociale de sănătate (FNUASS).  În acest sens, institutia are obligaţia,
instituită în  baza Legii  95/2006  privind  reforma  în  domeniul  sănătătii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare de a administra în condiţii
de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale ale asiguratilor
săi, prin mijloace automatizate/manuale.
                       Datele cu caracter personal vor fi colectate şi utilizate doar în
scopul şi în legătură cu îndeplinirea de către CASBC  a atribuţiilor conferite de
Legea  95/2006,  republicată,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  de
Statutul  propriu  al  instituţiei  şi  al  CNAS,  de  legislaţia  specifică asigurărilor
sociale de sănătate aplicabilă în România.
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               Scopul prelucr  ă  rii      datelor cu caracter personal - DCP:

           Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal CASBC utilizează Codul
Numeric Personal drept cheie de acces.
          CASBC prelucrează datele cu caracter personal al asiguratilor în vederea:

 Decontării  serviciilor  medicale,  medicamentelor  si  dispozitivelor
medicale acordate acestora de către furnizorii cu care are  încheiate contracte,
respectiv a concediilor si indemnizatiilor de asigurări sociale de sănătate la care
asiguratii au dreptul, în conditiile legii;

 Emiterii  documentelor  europene  (carduri/formulare  europene)  în  baza
cărora beneficiază de servicii  medicale pe teritoriul UE,  în conditiile stabilite
prin regulamentele CE în vigoare;

 Eliberării documentelor care atestă dreptul asiguratilor de a beneficia de
servicii medicale, medicamente si dispozitive medicale decontate de sistemul de
asigurări sociale de sănătate (card national, adeverinte asigurat, adeverinte stagiu
cotizare);

 Diseminarii  către  asigurati  (persoane  vizate)  a  informatiilor  necesare
acestora pentru stabilirea/restabilirea calitătii  de asigurat,  respectiv  accesul  la
serviciile medicale decontate de sistemul de asigurări sociale de sănătate.
            CASBC aplică măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea
datelor  cu  caracter  personal  împotriva  distrugerii  accidentale  sau  ilegale,
pierderii,  modificării,  dezvăluirii,  accesului  neautorizat,  precum  şi  împotriva
oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
 
 Sursa DCP

-  institutii  publice  (ANAF,  Casa  de  Pensii,  DGASPC,  Serviciul  de  evidentă a
populatiei, AJOFM etc);
- furnizori de servicii medicale aflati în contract cu CASBC;
- angajatori si entităti asimilate angajatorilor;
- asigurati. 

 
Stocarea DCP

                 Stocarea datelor cu caracter personal se efectuează pe suport
electronic sau pe suport hârtie:
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a.  stocarea electronic  ă - arhiva electronică a informatiilor care contin date cu
caracter personal este accesată exclusiv prin Sistemul Informatic Unic Integrat
de către angajatii CASBC în vederea îndeplinirii atribuTiilor specifice.
b. stocarea pe suport h  â  rtie -  documentele care contin date cu caracter personal
ale asiguratilor, sunt stocate prin arhivare, cu respectarea,  în ceea ce priveste
conditiile si termenele de păstrare, a prevederilor în vigoare ale Legii arhivelor
nationale.

    Destina  ţ  ia sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

                   Datele cu caracter personal sunt colectate şi introduse în platforma
informatică PIAS,  platformă administrată de  CNAS,  destinatarii  acestor  date
fiind: furnizorii de servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale aflaţi
în relaţie contractuală cu CASBC, autorităţile/instituţii publice centrale şi locale,
angajatori, inclusiv persoanele vizate.

Drepturile persoanelor vizate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal

a. dreptul  la  informare    ş  i  acces  la  datele  dumneavoastră cu  caracter
personal;

b. dreptul de a ob  ţ  ine, la cerere şi  în mod gratuit, confirmarea faptului c  ă
datele dumneavoastr  ă   sunt prelucrate;

c. dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care CASBC le
deţine în legătură cu dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete;

d. dreptul de a fi uitat (  ş  tergerea datelor) ;
e. dreptul la restric  ţ  ionarea prelucr  ă  rii – în anumite condiţii, aveţi dreptul

de a restrânge prelucrarea datelor dumneavoastră personale;
f. dreptul la portabilitatea datelor;
g. dreptul de a v  ă   opune   î  n orice moment;
h. dreptul de a formula obiec  ţ  ii  ;
i. pl  â  ngeri – aveţi dreptul să adresaţi o plângere legată de procesarea datelor

cu caracter personal;
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j. dreptul  de  a    î  nainta  pl  â  ngere  c  ă  tre  autoritatea  de  supraveghere în
situaţia  în  care  consideraţi  că datele  dumneavoastră nu  au  fost  prelucrate
conform legii;

k. dreptul de a v  ă   adresa justi  ţ  iei în situaţia în care aţi suferit un prejudiciu
în urma prelucrării datelor cu caracter personal.

                         Prelucrarea datelor cu caracter personal, de către operatorul

CAS BACAU., în scopurile mai sus mentionate, se realizează cu respectarea

prevederilor legale exprese,  cuprinse în următoarele acte normative:

- Regulamentul  nr.  2016/679 al  Parlamentului  European  si  al  Consiliului  Uniunii

Europene din 27 aprilie 2016 ;

- Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătătii, republicată, cu modificările

si completările ulterioare;

- Ordinul Ministrului Sanatatii si al Presedintelui CNAS Nr. 1123/849/2016 din 12

octombrie 2016 pentru aprobarea datelor, informaţiilor şi procedurilor operaţionale

necesare utilizării şi funcţionării dosarului electronic de sănătate (DES) al pacientului;

-  Regulamentul  nr.  1338/2008  al  Parlamentului  European  si  al  Consiliului

Uniunii Europene din 16 decembrie 2008 privind statisticile comunitare referitoare

la sănătatea publică, precum si la sănătatea si siguranta la locul de muncă;

-    Legea  nr.  333/2003 privind  paza  obiectivelor,  bunurilor,  valorilor  si  protectia

persoanelor, republicată;

-   Legea  nr.  188/1999 privind  Statutul  functionarilor  publici,  republicată,  cu

modificarile si completarile ulteriore;

- Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduita a functionarilor publici, republicată, cu

modificarile si completarile ulteriore.

                                              Responsabilitate

              CASBC poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal către
alţi  parteneri  contractuali  (furnizori  de  servicii  medicale,  medicamente,
dispozitive  medicale,  furnizori  de  servicii  şi  bunuri  necesare  desfăşurării
activităţii  instituţiei,  etc.)  dacă acest  lucru  este  în  legătură sau  este  necesar
pentru executarea serviciilor contractate sau activităţilor pentru care au fost
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 colectate  datele  şi numai  în  temeiul  respectarii  clauzelor  contractuale  din
partea acestora, prin care se garantează că datele sunt păstrate în siguranţă şi că
sunt utilizate exclusiv în scopul pentru care au fost colectate.
             Furnizarea datelor cu caracter personal reprezintă o obligaţie necesară
pentru  analizarea  oportunităţii  şi  aprobarea  sau  nu  a  serviciilor  medicale,
medicamentelor  sau  dispozitivelor  medicale  solicitate  de  dumneavoastră,
nefurnizarea acestor date cu caracter personal ducând la imposibilitatea acordării
acestora.

           De asemenea, vă aducem la cunostintă faptul că, în vederea
exercitării acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi
semnată, la secretariatul Casei de Asigurări de Sănătate Bacau,  str.
Marasesti, nr. 13, jud. Bacau sau pe adresa de e-mail: dpo@casb.ro
          Cu privire la drepturile mai sus mentionate,  persoanele ale căror
date  cu  caracter  personal  fac  obiectul  unei  prelucrări  efectuate  în
cadrul CAS  Bacau,  in  conditiile  nerespectarii  acestora,  pot  înainta  o
plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal la sediul acesteia din B-dul Gh. Magheru,
nr.28-30, sector 1, Bucureşti, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, pagina
de internet: www.dataprotection.ro.

             Plângerea către A.N.S.P.D.C.P. se poate face direct sau prin
reprezentant  si  nu  poate  fi  înaintată  mai  devreme  de  30  zile  de  la
înaintarea unei plângeri cu acelaşi conţinut către Casa de Asigurări de
Sănătate Bacau.
                                                              

                                                                       Intocmit,
                                                           DPO – Cons. jr. Iulia Chirila

http://www.dataprotection.ro/
mailto:anspdcp@dataprotection.ro

