Procedura de acces la datele cu caracter personal prelucrate de CASMB
Pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, CASMB utilizează CNP sau CID drept
cheie de acces în bazele de date ale sistemului informatic.
Persoană vizată = orice persoană ale cărei date cu caracter personal sunt colectate,
reținute sau procesate de către un operator de date cu caracter personal.
Solicitările de tipul celor enumerate mai jos fac parte din categoria cererilor de
prelucrare a datelor cu caracter personal, pentru soluționarea acestora fiind aplicabile
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 (GDPR), respectiv ale Legii 190/2018
privind măsuri de punere în aplicare a GDPR:
a. Istoricul serviciilor medicale raportate/decontate
b. Istoricul înscrierii pe listele de capitație ale medicilor de familie
c. Istoricul stagiilor de cotizare la FNUASS și a perioadelor de asigurare pentru
toate categoriile de asigurați
d. Istoricul adeverințelor de asigurat emise de către CASMB persoanei vizate
e. Istoricul adeverințelor de înlocuire a cardului național de asigurări de sănătate
emise de către CASMB persoanei vizate
f. Istoricul cardurilor naționale emise persoanei vizate
g. Istoricul CEASS și al certificatelor provizorii de înlocuire a CEASS emise de către
CASMB persoanei vizate
h. Istoricul formularelor europene emise persoanei vizate
i. Istoricul deciziilor de procurare a dispozitivelor medicale emise de către CASMB
persoanei vizate
j. Istoricul numărului de zile servicii de îngrijiri medicale la domiciliu avizate de
către CASMB
k. Istoricul adeverințelor cu numărul de zile de concediu medical în cazul
persoanelor fizice asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale
Solicitările se pot adresa CASMB după cum urmează:
-

În format hârtie, asumate prin semnătură olografă, prin depunere la registratura
CASMB din Sos. București-Ploiești nr. 7, sector 1, București
In format hârtie, asumate prin semnătură olografă, prin serviciile poștale, pe
adresa CASMB (Sos. București-Ploiești nr. 7, sector 1, București)
În format electronic:
o Adresa de e-mail contact@casmb.ro utilizând formularul tipizat (CERERE
PERSOANA VIZATA - Fisiere atasate), cu semnătura olografă a
titularului, formular ulterior salvat în format .pdf, sau formularul tipizat
completat și transmis cu semnătură electronică extinsă

o Formularul
de
contact
de
pe
site-ul
CASMB
(http://www.cnas.ro/casmb/page/formular-de-contact.html),
selectând
categoria Prelucrare date personale, cu respectarea condițiilor privind
conținutul minimal de informații detaliat mai jos
Cererea poate fi adresată CASMB de către persoana vizată, utilizând formularul tipizat
afișat pe site-ul CASMB sau sub orice altă formă care să conțină cel puțin următoarele
elemente:
-

datele de identificare ale solicitantului (nume, prenume, CNP, nr/serie act de
identitate, adresa de domiciliu),
istoricul prelucrărilor de date cu caracter personal solicitat (a .... k),
semnătura olografă sau electronică extinsă a persoanei vizate,
data depunerii/transmiterii,
modalitatea de furnizare a răspunsului (poștă, sediu CASMB, poștă electronică)
datele de contact necesare pentru primirea răspunsului.

Răspunsul va fi comunicat persoanei vizate (titularului datelor cu caracter personal
prelucrate) conform opțiunii acesteia, respectiv:
-

-

Prin serviciile poștale la adresa de corespondență indicată în solicitare
Prin poșta electronică, la adresa de e-mail indicată de persoana vizată, sub
forma unui document needitabil, arhivat cu parola, a cărei cheie de decodificare
este comunicată persoanei vizate prin telefon (apel/sms) sau e-mail.
Prin ridicare de la sediul CASMB, exclusiv de către persoana vizată, prin
prezentarea actului de identitate în original, la data comunicată telefonic de către
angajații serviciului relații publice

MENTIUNI:
-

-

-

documentele care conțin informații medicale - bilete de trimitere, prescripții
medicale, certificate de concediu medical, bilete de externare, scrisori medicale,
rezultate analize medicale, decizii de aprobare tratamente/dispozitive medicale
s.a – se depun exclusiv pe suport hârtie, însoțite de o cerere, fie la
Registraturile generale ale CASMB, fie prin intermediul serviciilor poștale.
Informații/documente care conțin sau rezultă din prelucrarea datelor cu caracter
personal pot fi furnizate altei persoane decât celei ale cărei date personale sunt
prelucrate, numai în condițiile în care terța persoană/entitate juridică prezintă
temeiul legal al solicitării sau un document care să conțină consimțământul
explicit al persoanei vizate ca terțul să obțină acest tip de informații de la CASMB
în vederea protejării persoanelor vizate, CASMB își rezervă dreptul de a solicita
informații suplimentare care să confirme fie că persoana care a înaintat cererea

este persoana vizată ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate, fie
dreptul persoanei fizice/juridice care depune cererea, de a dispune de
informațiile rezultate din prelucrarea datelor cu caracter personal ale persoanei
vizate

