
  

  

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

 

Pentru implementarea Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/679 din 27 aprilie 

2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 

95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), aplicabil începând cu data 

de 25 mai 2018, vă informăm că prelucrarea datelor cu caracter personal este 

realizată doar pentru scopuri legitime, astfel: 

� Ce date personale prelucrăm? 
Datele personale pe care le prelucram sunt datele tale de identificare, medicale sau alte date 

personale pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse atunci cand devii asigurat in 

sistemul de asigurari sociale de sanatate. 

� Cum prelucrăm datele tale personale? 
Prelucrarea datelor cu caracter personal este realizată doar prin procesarea datelor de 

identificare ale beneficiarului drepturilor obtinute in baza statutului de asigurat 

(nume/prenume, CNP, domiciliu etc.) 

Parte din responsabilitatea noastra în aceasta relaţie este şi modul în care avem grijă de 

datele tale personale pe care ni le-ai pus la dispozitie şi cele obţinute din alte surse- furnizori 

de servicii medicale aflati in relatii contractuale cu CAS. 

� Care este scopul prelucrării datelor personale ? 
Aşa cum ştii, prelucrăm datele tale cu caracter personal în scopul: 

a) verificării şi stabilirii îndeplinirii sau neîndeplinirii condiţiilor legale de eligibilitate pentru 

acordarea drepturilor solicitate;  

b)  acordarea aprobarilor /deciziilor in vederea obtinerii diverselor drepturi ale asiguratilor la 

FNUASS; 

c) asigurării şi gestionării bazelor naţionale de date referitoare la sistemul de informaţii 

privind  serviciile  medicale acordate in baza asigurarii ( SIUI ,DES ,PIAS) 

� Cu ce instituţii colaborăm pentru prelucrarea datelor tale personale? 
Comunicăm aceste date către autorităţi publice, operatori, terţi sau împuterniciţi, astfel: 

  Primării şi servicii publice de asistenţă socială din cadrul unităţilor administrativ -teritoriale în 

care locuiţi; 

- Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi structurile sale teritoriale, respectiv 

agenţia teritorială  pentru ocuparea forţei de muncă ; 

- Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, respectiv organul fiscal în a cărui rază teritorială 

se află situată primăria ; 

- Inspecţia Muncii, respectiv inspectoratul teritorial de muncă, 

- ANFP  

- Ministerul Sănătăţii; 

- Inspectoratele şcolare; 

- Autoritatea Naţională pentru Persoanele cu Dizabilităţi ; 

- Directia pentru evidenta persoanelor şi administrarea bazei de date; 



 

         

 

- Inspectoratul General pentru Imigrări; 

- Compania Naţională "Poşta Română" - S.A; 

- Unităţi bancare;  

- Direcţiile generale de asistenţă socială şi protecţia copilului 

- Furnizori de servicii medicale , farmaceutice dispozitive medicale aflate in relatii 

contractuale cu CAS 

- CNAS si Casele judetene de Asigurari de Sanatate 

- Alte instituţii ale statului român care pot furniza informaţii necesare pentru îndeplinirea 

obligaţiilor legale care îi revin operatorului (CNAS / CAS Hunedoara) şi care rezultă din 

exercitarea atribuţiilor autorităţii publice.  

Care este perioada pentru care vor fi prelucrate datele tale? 
Mentionam ca pentru a determina perioada pentru care vor fi prelucrate datele, luăm în 

calcul durata până la încetarea dreptului de asigurat iar în cazul datelor privind serviciile 

medicale acordate, datele cu caracter personal sunt păstrate şi stocate pe perioade mari de 

timp  stabilite prin reglementari legale. 

� Care sunt drepturile tale? 
Regulamentul conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează date 

personale astfel, pe langă drepturile existente în prezent, regăsim şi alte drepturi noi.  

 

La nivelul CAS Hunedoara a fost numit responsabilul cu protecţia datelor personale conform 

deciziei nr. 173 / 24.05.2018. 

Responsabilul pentru Protecţia Datelor poate fi contactat daca există nelamuriri cu privire la 

orice aspect ce ţine de protecţia datelor personale, prin transmiterea unei cereri pe email 

dpo@cjashd.ro sau prin transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Deva, str. 1 

Decembrie nr. 16, jud. Hunedoara.  

Informatiile complete privind prelucrarea datelor personale şi drepturile detaliate de care 

beneficiaţi, le vei putea găsi începand cu 25 mai pe site-ul nostru, la adresa http://www.      

cnas.ro/cjashd/.  

 


