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Strategia de implementare la nivelul
Spitalului Clinic de Pediatrie din Sibiu
a standardului de protecție a datelor cu caracter personal și a vieții private

I. Justificarea strategiei
Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu este subiect al normelor Regulamentului General
privind Protecția Datelor, a cărui aplicare este în curs, începând cu data de 25 mai 2018.
Regulamentul (UE) nr. 679/2016 constituie un act de reformă europeană majoră în domeniul
protecției datelor cu caracter personal, al vieții private, precum și a altor drepturi și libertăți
fundamentale ale persoanelor fizice.
Activitatea Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu este mijlocită în mod principal de
prelucrarea datelor cu caracter personal, astfel că alinierea activității medicale la principiile
cheie ale Regulamentul (UE) nr. 679/2016 - precum principiul prelucrării echitabile și legale,
a limitării scopului sau a reducerii la minimum a datelor și păstrării datelor – reprezintă o
condiție imperioasă, de a cărei realizare depinde buna guvernanță.
În mod efectiv, vor fi protejate în special drepturile și libertățile următoarelor două
categorii de persoane vizate: angajați ai Spitalului Clinic de Pediatrie Sibiu și, concomitent,
reprezentanţii legali ai persoanelor fizice pacienți1, însoțitori, studenți, vizitatori, în special
rezidenți ai județului Sibiu și ale județelor limitrofe; cele două categorii de persoane vizate nu
sunt exclusive, strategia urmărind să asigure respectarea drepturilor și libertăților tuturor
persoanelor fizice ale căror date personale sunt prelucrate de către spital, în calitate fie de
operator de date fie de împuternicit al operatorului de date, potrivit competențelor atribuite
prin lege și alte acte normative.
1. Potrivit art. 1 alin. (1) din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Spitalului Clinic de Pediatrie
din Sibiu, această unitate sanitară publică, asigură asistenţa medicală tuturor pacienţilor cu vârste între 0-18 ani.

În viziunea Regulamentului (UE) nr. 679/2016, datele privind sănătatea sunt: „date
legate de sănătatea fizică sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de
asistență medicală, care dezvăluie informații despre starea de sănătate a acesteia”2 și fac
parte din categoria de date speciale (sensibile) cu caracter personal.
Acest tip de date este interzis a fi prelucrat3 cu excepția situației când „prelucrarea
este necesară în scopuri legate de medicina preventivă sau a muncii, de evaluarea capacității
de muncă a angajatului, de stabilirea unui diagnostic medical, de furnizarea de asistență
medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de gestionarea sistemelor și
serviciilor de sănătate sau de asistență socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului
intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical” cu mențiunea că
prelucrarea se poate face doar de către „un profesionist supus obligației de păstrare a
secretului profesional sau sub responsabilitatea acestuia”.
Precizăm faptul că, în Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu se acordă servicii medicale
copiilor cu vârsta între 0-18 ani, aşadar, în această unitate se lucrează (operează) cu datele
unor categorii de persoane fizice vulnerabile – minori.
Esența strategiei o constituie asigurarea standardului de protecție a datelor cu caracter
personal și a vieții private a persoanelor fizice vizate.
Tendințele pe care inevitabil le imprimă aplicarea Regulamentul (UE) nr. 679/2016 în
Spitalul Clinic de Pediatrie sunt în principal următoarele:
a) Responsabilizarea operatorilor de date în ceea ce privește prelucrarea datelor cu
caracter personal;
b) Responsabilizarea reprezentanţilor legali ai persoanelor fizice pacienţi în ceea ce
privește grija față de viața lor privată și față de prelucrările de date personale care le privesc;
c) Digitalizarea securizată și adecvată provocărilor unei lumi în continuă și progresivă
dezvoltare tehnologică;
d) Apărarea eficientă a vieții private a persoanelor și prelucrarea datelor în cunoștință
de cauză.
Din cele prezentate mai sus, rezultă următoarea constatare: este necesară o strategie
care să răspundă atât imediat, cât și progresiv cerințelor noii legislații, managementul
Spitalului Clinic de Pediatrie urmând printre altele să se întemeieze fundamental pe
implementarea standardului de protecție a datelor într-o astfel de manieră încât persoanele
vizate să simtă grija acestei unităţi sanitare față de interesele și drepturile lor.

2. A se vedea, art. 4 alin. (15) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 .
3. Î n acest sens, a se vedea, art. 9 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 .
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II. Principiile strategiei
Regulamentul (UE) nr. 679/2016, pretinde transparență față de persoanele fizice, astfel
că unul dintre principiile de bază pe care implementarea și aplicarea standardului de protecție
a datelor cu caracter personal și a vieții private trebuie să-l reflecte este principiul
transparenței.
Acest principiu stabileşte obligaţia operatorului de a informa persoanele vizate cu
privire la modul în care le sunt utilizate datele. Operaţiunile de prelucrare trebuie să fie
explicate persoanelor vizate într-o manieră accesibilă, care să garanteze că aceştia înţeleg ceea
ce se va întâmpla cu datele lor.
Putem spune că, operatorii ar trebui să dovedească, faţă de persoanele vizate şi de
publicul larg, că prelucrarea de date se va efectua în mod legal şi transparent. Operaţiunile de
prelucrare nu trebuie realizate în secret şi nu trebuie să aibă efecte negative imprevizibile.
În examinarea acestei probleme vom analiza şi principiul informării persoanelor
fizice, care pretinde o atitudine activă a operatorului de date față de persoanele vizate, în
special aceea că anterior prelucrărilor de date cu caracter personal, persoanele vizate trebuie
informate cu privire la prelucrare, la scopurile acesteia, categoriile de date prelucrate,
destinatarii și drepturile persoanelor fizice în contextul protecției datelor.
Întrucât Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu prelucrează ca activitate principală date cu
caracter personal în virtutea unei obligații stabilite de lege, precum și pentru îndeplinirea unor
sarcini de interes public, la baza oricărei activități de implementare și de aplicare a
Regulamentul (UE) nr. 679/2016 trebuie să se afle principiul prelucrării echitabile și legale,
principiul limitării scopului și principiul reducerii la minimum a datelor și a păstrării
datelor.
O atenție deosebită se va acorda şi principiului responsabilității operatorului de date.
Responsabilitatea presupune implementarea activă a unor măsuri de către operatori pentru
promovarea şi garantarea protecţiei datelor în timpul activităţilor lor de prelucrare.
De notat faptul că, operatorii sunt responsabili pentru conformitatea operaţiunilor lor
de prelucrare cu legislaţia privind protecţia datelor.
De asemenea, operatorii trebuie să poată demonstra în orice moment conformitatea cu
dispoziţiile privind protecţia datelor persoanelor vizate, publicului larg şi autorităţilor de
supraveghere.
În strânsă legătură cu aceste principii, se va da o atenție sporită şi principiului
consultării cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal (ANSPDCP). Rolul acestei autorități naționale este covârșitor în cazurile în care
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datele cu caracter personal colectate sunt dezvăluite în mod accidental sau ilegal către
destinatari neautorizați sau sunt indisponibile temporar ori suferă modificări.
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
trebuie înștiințată cu privire la orice încălcare, fără întârzieri nejustificate, în termen de cel
mult 72 de ore de la momentul la care s-a luat cunoștință de încălcare, fiind necesară, după
caz, și informarea persoanelor fizice cu privire la încălcare.

III. Liniile directoare ale strategiei
Din cele expuse, putem spune, că pentru a da eficiență și adecvare în atingerea
obiectivelor sus-amintite, este utilă stabilirea unor linii directoare care să țină cont atât de
situația că Regulamentul (UE) nr. 679/2016 este deja aplicabil și impune măsuri urgente,
precum și de situația specifică la nivelul României în ceea ce privește aplicarea
Regulamentului (în special, necesitatea de a cunoaște măsurile legislative și administrative în
curs de elaborare, ori acolo unde s-au elaborat de a contribui la o înțelegere și aplicare
unitară, uniformă și coerentă a acestora).
1. Linia directoare: luarea măsurilor urgente impuse de Regulament și adaptarea lor
progresivă în urma auditării la standardul de calitate adecvat.
2. Linia directoare: stabilirea unui sistem adecvat de responsabilizare în domeniul
protecției datelor la nivelul Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu.
3. Linia directoare: luarea măsurilor adecvate de conștientizare și instruire a
personalului Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu în domeniul prelucrării datelor și a
protecției vieții private, inclusiv a conștientizării persoanelor vizate.
4. Linia directoare: luarea măsurilor pentru cartografierea și maparea prelucrărilor
de date cu caracter personal.
5. Linia directoare: luarea măsurilor pentru adaptarea și elaborarea, după caz, a
politicilor și procedurilor necesare implementării standardului de protecție a datelor cu
caracter personal.
6. Linia directoare: luarea măsurilor necesare pentru elaborarea planului de măsuri
tehnice și organizatorice necesar asigurării securității datelor cu caracter personal.
7. Linia directoare: luarea măsurilor necesare pentru garantarea unui standard
ridicat al protecției vieții private în Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu, potrivit competențelor
legale, inclusiv atunci când se externalizează componente ale prelucrării către o organizație
externă (o așa-numită „persoană împuternicită de operator”), garanții suficiente pentru
punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate care întrunesc standardele
Regulamentului (UE) nr. 679/2016.
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8. Linia directoare: luarea măsurilor necesare pentru asigurarea și apărarea
drepturilor și libertăților persoanelor fizice în contextul prelucrărilor de date cu caracter
personal.
9. Linia directoare: proiectarea acțiunilor pentru dezvoltarea unui cadru activ și
consistent în promovarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal și a vieții
private, care să includă societatea civilă, organizațiile non-guvernamentale, în special cele
profesionale și autoritățile publice, în special cele cu competențe sectoriale în domeniul
protecției datelor cu caracter personal.
10. Linia directoare: asigurarea implementării tuturor măsurilor proiectate în cadrul
celorlalte linii directoare, precum și asigurarea creșterii continue a eficienței lor.
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