
   

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR  

CU CARACTER PERSONAL 

 
CENTRUL NATIONAL CLINIC DE RECUPERARE NEUROPSIHOMOTORIE 

COPII “DR.N.ROBANESCU” , prin intermediul serviciilor de sanatate, prelucrează datele 
dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le furnizati despre dumneavoastra, un membru al 
familiei dumneavoastra ori o alta persoana , prin mijloace automatizate/ manuale in prestarea 
serviciilor medicale in vederea derularii programelor nationale de sanatate, cercetare stiintifica, 
statistica fiind inregistrat la ANSPDCP cu nr. 36785. 

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare scopului “servicii de sanatate” ce 
pot fi acordate pacientilor beneficiari ai unor programe nationale de sanatate in cadrul institutiei 
noastre. 

 Refuzul dvs. determina imposibilitatea de a beneficia de serviciile medicale oferite in cadrul 
programelor nationale de sanatate. 

Informatiile inregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si pot fi comunicate numai 
urmatorilor destinatari: Directia de Sanatate Publica, Casa de Asigurari de Sanatate , Ministerul 
Sanatatii si alte institutii publice implicate in derularea acestor programe. 

       Conform Regulamentul (UE) 2016/679 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), beneficiaţi de 
dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi 
să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere 
scrisă, datată şi semnată la registratura . De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa 
justiţiei. 

*orice persoana are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o 
privesc. Acest drept de opozitie poate fi exclus pentru anumite prelucrari prevazute de lege (de 
ex.: prelucrari efectuate de serviciile financiare si fiscale, de politie, justitie, securitate sociala). 
Prin urmare aceasta mentiune nu poate figura daca prelucrarea are un caracter obligatoriu. 

 
*orice persoana are, de asemenea dreptul de a se opune, in mod gratuit si fara nici o 

justificare, la prelucrarea datelor sale personale in scopuri de marketing direct. 


