SERVICIUL DE AMBULANŢĂ JUDEŢEAN CONSTANŢA
Str. Bravilor, nr.1, Constanta, 900270
http://www.ambulance-ct.ro
tel: 0241 624 711, tel/fax: 0241 623 913
e-mail: sajct@ambulance-ct.ro

NOTĂ DE INFORMARE
(pentru afişare pe pagina web
sau în cazul colectării datelor prin formulare on-line)
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi
completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, SERVICIUL DE
AMBULANTA JUDETEAN CONSTANŢA are obligaţia de a administra în condiţii de
siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre
dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.
Colectarea datelor se face în scop: statistic, servicii de sănătate, reclamă, marketing şi
publicitate (promovarea serviciilor de sănătate), cercetare științifică, servicii de comunicații
electronice, resurse umane şi pentru decontarea serviciilor de sănătate specifice unităţii,
respectiv asistenţa medicală de urgenţă şi transportul medical asistat.
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, dar acestea sunt necesare asigurării într-un mod
eficient a serviciilor medicale de urgenţă şi transport medical asistat, precum şi a monitorizării
statistice a indicatorilor programelor de sănătate desfăşurate în cadrul activităţii Serviciului de
Ambulanţă Judeţean Constanta.
Refuzul dumneavoastră de a ne furniza datele, determină imposibilitatea prestării
serviciilor specifice unităţii, cu consecinţe asupra asigurării stării de sănătate a populaţiei de pe
teritoriul judeţului Constanţa
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către instituţia noastră şi sunt
comunicate numai următorilor destinatari: Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Constanţa,
Ministerul Sănătăţii, Centrul Operativ pentru Situaţii de Urgenţă al Ministerului Sănătăţii,
Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul Ministerului de Interne, Casa de
Asigurări de Sănătate a Judeţului Constanţa, precum şi instituţii publice cu activitate în
domeniul serviciilor sociale şi de sănătate.
Categoriile de date prelucrate sunt: numele şi prenumele, sexul, adresa, codul numeric
personal şi date privind starea de sănătate, pentru pacienţii noştri, respectiv numele,
prenumele, adresa şi numărul de telefon pentru solicitanţii serviciilor instituţiei noastre care
apelează numărul unic 112.
Doriţi să primiţi informaţii despre produsele, serviciile, evenimentele etc. oferite de
SERVICIUL DE AMBULANTA JUDETEAN CONSTANŢA?
□DA □NU
Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei.
Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi
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ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată
şi semnată la Serviciul de Ambulanţă Judeţean Constanţa.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. Dacă unele din datele
dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
Potrivit art. 20 din Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi
completată, unitatea aplică măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor
cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării,
dezvăluirii sau accesului neautorizat, măsuri cuprinse în documentul ce cuprinde politica
unităţii privind aceste date.
Manager General,
Dr. Vasile POPESCU

Observaţie:
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc.
Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de
serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura
dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu;
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la
prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.
Modalitatea de informare „verbal" se utilizează, în mod excepţional, în situaţia în care nu se poate realiza
informarea în alte modalităţi (ex: informare prin intermediul convorbiri telefonice, dacă acestea sunt înregistrate).
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