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INFORMARE PACIENT 

recoltare și prelucrare probe SARS-Cov-2 

 

 

Subscrisul, SPITALUL CLINIC JUDEȚEAN DE URGENȚĂ CLUJ-NAPOCA cu sediul 

în str. CLINICILOR nr. 3-5, CUI 4288080, telefon 0264 597 852, e-mail 

secretariat@scj-cj.rdscj.ro, în conformitate cu cerințele art. 13 din REGULAMENTUL 

(UE) 679/2016 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016, 

vă informăm că vom colecta și prelucra datele dvs. cu caracter personal (nume, 

adresă de e-mail, număr de telefon, adresă de domiciliul, CNP, etc.) legal, în baza 

art.6, alin.1, lit. (c), (d). 

Scopurile prelucrării sunt legate de detecția SARS-Cov-2 prin RT-PCR. 

Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă - art. 9 

alin. 2 lit. (h) din Regulament, art.1, alin (2) din Ordinul 523/23.02.2020, art. 4, alin 

(1) și (2) din Ordinul 978/02.06.2020, precum și Metodologia de supraveghere a 

sindromului respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) actualizată. 

Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajații 

spitalului, supuși obligației de păstrare a secretului profesional, precum și instituțiile 

și autoritățile publice cu atribuții de coordonare sau control, care au dreptul de a 

avea acces la aceste date. De asemenea, conform art. 4, alin (1) din Ordinul 978/2020 

rezultatele probelor sunt transmise Institutului Național de Sănătate Publică - Centrul 

Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, Direcției de Sănătate 

Publică a județului Cluj. Vă informăm că nu intenționăm transferarea acestor date în 

afara țării sau transferul către instituții publice sau private neautorizate a avea acces. 

Datele vor fi prelucrate în sistem mixt, fiind păstrate pentru perioada necesară 

realizării scopului pentru care au fost colectate, ulterior urmând ca aceste date să fie 

arhivate conform dispozițiilor prevăzute în Legea Arhivelor Naționale și a 

nomenclatorului arhivistic. 

Vă informăm că aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, 

rectificarea acestora sau dreptul la portabilitatea datelor, conform legii, precum și 

dreptul de a face plângere la Autoritatea de supraveghere, dacă considerați că 

drepturile dvs. nu au fost respectate. 

 


