NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA
ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Audio Nova S.R.L., o societate înființată în conformitate cu legislația din România, cu sediul
social în București Str. Ardeleni, 7, București, Sector 2, înregistrată la Registrul Comerțului
sub nr. J40/7198/1999, C.I.F. : RO 12058642, în calitate de Operator de date cu caracter
personal sau Persoana împuternicită, prelucrează în conformitate cu prevederile Legii nr.
677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi
libera circulație a acestor date (Legea nr. 677/2001) şi ale Regulamentului (UE) nr. 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), datele dumneavoastră cu caracter
personal cu buna credință şi în realizarea scopurilor specificate în prezenta Notă de informare.
Societatea are calitatea de operator de date cu caracter personal, fiind înregistrată în Registrul
de Evidenţă al Autorităţii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal („ANSPDCP”) în baza Notificării nr. 4389.
Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal
În anumite ocazii, Audio Nova poate modifica această politică privind prelucrarea datelor cu
caracter personal pentru a reflecta modificările în legislaţie, în practicile noastre de preluare şi
utilizare a datelor personale, în caracteristicile site-ului sau în progresele tehnologice. În cazul
în care aducem modificări ce afectează modul nostru de preluare sau utilizare a datelor
personale, acele modificări vor fi publicate în această informare, iar data intrării în vigoare va
fi publicată la începutul politicii de confidenţialitate. Prin urmare, politica privind prelucrarea
datelor cu caracter personal trebuie consultată periodic pentru a fi la curent cu ultimele politici
şi practici. Audio Nova va publica cât mai vizibil modificările esenţiale înainte de
implementarea acestora.
1. Operatorul de date cu caracter personal:
Audio Nova S.R.L. este o societate română constituită şi funcţionând conform legilor din
România, care, în calitatea sa de operator, stochează cu bună credinţă datele cu caracter
personal ale persoanelor vizate în conformitate cu legislaţia aplicabila, respectând pe deplin
principiile prelucrării datelor cu caracter personal în scopuri legitime, conform Legii nr.
677/2001 şi articolului 5 din Regulamentul General UE privind protecția datelor actelor
normative interne aprobate în vederea implementării Regulamentului General UE.
2. Date cu caracter personal:
În calitatea dumneavoastră de pacient al Audio Nova , denumit în continuare si “Persoană
vizată“, precum şi în calitate de rudă a pacienților Audio Nova sau, după caz, însoțitor al
acestora ori de împuternicit al acestora, Societatea vă informează în mod expres, prin prezenta
Notă de Informare, în conformitate cu articolele 12 şi 13 din Regulamentul General UE
privind protecția datelor, cu privire la prelucrarea şi stocarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal în condiţiile descrise în prezenta Notă de Informare:
• Informații generale: nume, prenume, adresa de domiciliu, e-mail, telefon, data
nașterii, CNP, ID de pacient, loc de muncă, certificat de naștere, Copie CI, semnătura,
naționalitate, sex, pacient/mamă/tată;

Date privind procesul de recrutare: CV, carnet de muncă (după caz), nivelul şi
specializarea studiilor impuse de cerinţele postului; documente de suport care includ şi
date sensibile, cum ar fi cazierul judiciar, caracterizarea de la ultimul loc de muncă
(după caz), certificatul de examinare psihologică (după caz);
• Date de sănătate sau conexe activității operatorului în legătură cu pacienți:
o simptome, diagnostic, antecedente (heredocolaterale, fiziologice şi patologice), tipul
intervenției, acte ce țin de activitatea medicală, cum ar fi recomandare medic familie,
semnătura pacientului, calitatea de asigurat CNAS, card de sănătate, bilet de trimitere, date
card de sănătate, investigații, card de identificare oferit de compania asigurătoare, informații
medicale în urma realizării consultului, diagnostic, istoric medical, talon pensie, după caz,
model oliva si tip aparat auditiv.
•

o funcție si riscuri de la locuri de muncă pentru serviciul de medicina muncii, adeverință
salariat,
o certificat de naștere pentru copii, nume şi prenume minor,
o nume si prenume medic,
Date privind imaginea: voce, imagine video a persoanei vizate;
3. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal:
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de către Audio Nova în scopuri
legitime legate de prestarea serviciilor medicale sau de produsele și serviciile Audio Nova,
conform legii aplicabile, respectiv cu obținerea consimţământului Persoanei vizate în
condițiile art. 6 alin. 1 lit. a) sau articolului 9 alineat 2) litera a) din Regulamentul UE
privind protecția datelor, în scopul prestării serviciilor medicale conform articolului 9 alineat
2) litera h) din Regulamentul UE privind protecția datelor, în vederea urmăririi unui interes
legitim in condițiile art. 6 alin. 1 lit. f) din Regulamentul UE privind protecția datelor sau de
îndeplinire a unor obligații legale corelative potrivit art. 6 alin. 1 lit. c) din același act
normativ), după cum urmează:
•

a) Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea decontării serviciilor către Casele de
Asigurări de Sănătate sau de către asiguratorul extern, conform art. 6 alineat 1) litera c) din
Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv pentru îndeplinirea unei
obligații legale a Operatorului;
b) Prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 6 alineat 1) litera b)
din Regulamentul General UE privind protecția datelor, respectiv în vederea executării
contractelor încheiate cu persoanele vizate, a întocmirii documentelor fiscale și încasarea
sumelor de plata de la pacienți persoane fizice, inclusiv recuperarea debitelor și a facturilor
emise de furnizori și realizarea plății acestora;
c) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de Corespondență/raportare prin e-mail
către ANMDM si Ministerul Sanatatii, privind depistarea anumitor infecții ale pacientului,
respectiv ținerea registrului electronic unic de monitorizare a infecţiilor asociate asistenţei
medicale al unităţii conform articolului 6 alineat 1) litera c) din Regulamentul General UE

privind protecția datelor și în deplină concordanță cu Legea 95/2006 privind reforma în
domeniul sanătății actualizată și republicată.
d) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul soluționării cererilor și adreselor
instituțiilor publice conform competentelor legale ale acestora, în temeiul articolului 6 alineat
1) litera c) din Regulamentul General UE privind protecția datelor;
e) Prelucrarea datelor în interesul legitim al Operatorului, conform articolului 6 alineat 1)
litera f) din Regulamentul General UE privind protecția datelor, a raportărilor, evidența
programărilor în aplicațiile IT dedicate, soluționarea reclamațiilor și cererilor primite din
partea pacienților sau altor persoane vizate, gestionarea corespondentei uzuale, încheierii și
executării contractelor cu policlinici care efectuează examinări pentru șoferii profesioniști și
examinarea pacienților, dezvoltării de aplicații IT și testare a acestora; în scopul supravegherii
prin camere video a spațiului operatorului pentru asigurarea pazei bunurilor și persoanelor;
prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul reprezentării societății în fața instanțelor de
judecată și a autoritatilor publice, realizarea procedurilor de recuperare a creanțelor, după caz,
conform articolului 6 alineat 1) litera c) si f) din Regulamentul General UE privind protecția
datelor, respectiv realizarea interesului legitim al operatorului de recuperare a creanțelor sale
sau de exercitare a drepturilor ale legitime de apărare;
f) Prelucrarea datelor în scopul desfășurării activităților de recrutare/selecție pentru ocuparea
posturilor vacante și gestionarea dosarelor de recrutare/concurs în diferitele etape ale
procedurilor de recrutare/selecție, în vederea organizării examenului/concursului de ocupare a
postului vacant.
g) Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul desfășurării activității de promovare
către clienți sau potențiali clienți prin newsletter electronic sau sms – marketing direct,
conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția
datelor, respectiv a acordului liber exprimat de persoana vizată, în prealabil;
h) Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru promovarea serviciilor prin utilizarea
imaginilor/fotografiilor pacienților și medicilor (pe website, Facebook, etc.), conform
articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General UE privind protecția datelor,
respectiv a acordului liber exprimat de persoana vizată, în prealabil;
i) Prelucrarea de date cu caracter personal în scop de marketing/ vânzări servicii în cadrul
evenimentelor dedicate, conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul General
UE privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de persoana vizată, în
prealabil;
j) Prelucrarea datelor cu caracter personal, prin înregistrarea apelurilor telefonice, în scop de
eficientizare a serviciilor medicale, conform articolului 6 alineat 1) litera a) din Regulamentul
General UE privind protecția datelor, respectiv a acordului liber exprimat de pacient, în
prealabil;
În cazul în care Societatea va decide să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal
în alte scopuri, îndeosebi în baza articolului 6, alineatul 1, litera a) din Regulamentul General

UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în vederea implementării
Regulamentului General UE, respectiv în baza consimţământului dumneavoastră, vi se va
transmite o notificare de informare separată, pentru a vă permite să vă exprimaţi
consimţământul expres, în mod liber.
4. Durata prelucrării datelor:
În cadrul scopurilor legate de activitatea Audio Nova, datele dumneavoastră cu caracter
personal vor fi stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur şi în conformitate cu
condiţiile şi prevederile legale, astfel:
Datele dumneavoastră care sunt necesare în scopuri legate de dispozitivele medicale,
proteze auditive si laringofoane vor fi stocate pe durata contractului de prestări servicii
medicale si furnizare dispozitie medicale, respectiv pe perioada de timp necesară în
vederea îndeplinirii obligaţiilor legale prevăzute de legislaţia aplicabilă constând în 20
de ani.
• Datele legate de plăți/facturare vor fi stocate pe o perioadă de 10 ani, conform Legii
nr. 82/1991 privind contabilitatea;
• Datele privind supravegherea video pentru asigurarea securității bunurilor și
persoanelor, respectiv a înregistrării apelurilor telefonice se vor stoca pe o perioadă de
30 de zile calendaristice, respectiv în conformitate cu temeiurile prevăzute de
legislația in vigoare;
• Datele privind procesul de recrutare vor fi păstrate pe o perioadă de 6 luni de la
încheierea procesului de recrutare/ selecție;
• Prelucrarea datelor în scop de marketing va avea loc pe durata relației contractuale cu
Audio Nova, precum și după încetarea acesteia. În situația în care persoana vizată își
retrage consimţământul de marketing direct, datele sale nu vor mai fi prelucrate în
acest scop, din momentul retragerii cconsimţământului.
• Datele postate cu acordul persoanei vizate pe site-ul Operatorului sau pe pagina sa de
Facebook se vor stoca pe o durata de 3 ani, conform acordului persoanei vizate.
• De asemenea, datele persoanei vizate pot fi prelucrate și pe durata existenței unei
obligații legale pentru păstrarea datelor dumneavoastră, respectiv pe durata de
existență a unui alt temei justificativ legal, în conformitate cu exigențele art. 5 din
Regulamentul General UE privind protecția datelor.
5. Necesitatea prelucrării datelor cu caracter personal
Datele prelucrate în scopurile prevăzute la punctul 2 literele a) –f) sunt necesare în vederea fie
a încheierii sau executării contractului încheiat cu dumneavoastră, fie pentru respectarea unei
obligații legale a Operatorului, astfel că refuzul dumneavoastră în a transmite Operatorului
aceste date poate determină imposibilitatea acestuia de prestare a serviciilor medicale si
livrare de dispozitive medicale, respectiv a încheierii unei relații contractuale pentru prestarea
de servicii medicale.
•

În situația în care vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal realizate
în interesul legitim al operatorului astfel cum au fost menționate în art. 2) litera f) vă
informăm că această opțiune va fi analizată si, în funcție de situația particulară a dvs., veți
primi un răspuns conform art. 21 din Regulamentul General privind protecția datelor.

În situația în care nu sunteți de acord cu operațiunile de prelucrare a datelor dumneavoastră
întemeiate pe consimţământul dumneavoastră, vă precizăm că acest aspect nu va avea nicio
consecință în ceea ce privește prestarea către dumneavoastră a serviciilor medicale de către
Audio Nova.
6. Persoanele împuternicite/Destinatari/Operator asociat:
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de către următoarele persoane, cu
respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal:
i.
Furnizorii de prestări servicii cum ar fi, dar fără a se limita la furnizori de servicii și
sisteme IT, partenerii contractuali (avocați, consultanți, contabili, cenzori si auditori ținuți de
obligația de confidențialitate cu privire la datele transmise), cum ar fi Blogic, RDS, Vodafone
S.A, , clinici partenere, etc. precum și toate societățile din aceste categorii de destinatari de la
care Societatea va contracta servicii și produse și care au luat măsuri adecvate de protecţie,
conform prevederilor legale, pentru a asigura că aceştia îşi respectă obligaţiile privind
protecţia datelor cu caracter personal. În cazul în care persoanele împuternicite
subcontractează o parte din activităţile care implică prelucrarea de date cu caracter personal,
subcontractanţii vor fi supuşi aceloraşi obligaţii în ceea ce priveşte implementarea măsurilor
de securitate, tehnice şi organizatorice prevăzute de Legea nr. 677/2001, de Regulamentul
General UE privind protecția datelor, dar și a actelor normative interne aprobate în vederea
implementării Regulamentului General UE. Lista persoanelor împuternicite și a destinatarilor
se poate consulta pe site-ul Societătii: www.audionova.ro.
ii. Părţile contractante ale Societătii, care au calitatea de operator asociat conform art. 26
din RGDP, respectiv: societăți ce oferă angajaților și rudelor acestora pachete de servicii
medicale, societăți de asigurări. La cerere, gratuit și în condiții de confidențialitate vă putem
pune la dispoziție o listă a opertorilor asociați ce prelucrează datele dvs. personale.
iii. Autorităţi ale statului precum Ministerul Sanatatii, ANMDM, etc. pe baza competenţelor
acestora prevăzute de legea aplicabilă.
iv.
Datele transmise terților vor fi adecvate, pertinente și neexcesive prin raportare la
scopul în care au fost colectate și care permite transmiterea către un anumit terț.
7. Transferul datelor cu caracter personal:
În cazul în care datele dumneavoastră se vor transfera către alte societăți din alte țări, în
vederea inițierii, încheierii și dezvoltării unor contracte și/sau proiecte cu o asemenea entitate,
precum ar fi, dar fără a se limită la, travel management, veți fi informat și se vor aplica
garanțiile prevăzute de art. 44-49 din Regulamentul General privind protecția datelor.
8. Drepturile dumneavoastră în ceea ce priveşte datele cu caracter personal:
Dorim să vă informăm, de asemenea, că, potrivit Legii nr. 677/2001 şi articolelor 12-22 din
Regulamentul General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate în
vederea implementării Regulamentului General UE, aveţi următoarele drepturi:
i. dreptul la informare şi de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal,
1. dreptul la rectificarea datelor dumneavoastră,

ii. dreptul de a fi uitat/dreptul la ştergerea datelor;
iii. dreptul la restricţionarea prelucrării;
iv. dreptul la portabilitatea datelor;
1. dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră, în cazul datelor cu caracter
personal prelucrate în conformitate cu Articolul 6 alineatul 1) litera e) sau f), inclusiv
crearea de profiluri în baza acestor prevederi, respectiv pentru îndeplinirea unei sarcini
executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorități oficiale cu care este
învestit operatorul, respectiv în scopul intereselor legitime ale Operatorului;
v. dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, ceea ce înseamnă ca aveți dreptul de a
solicita şi de a obţine retragerea, anularea şi reconsiderarea oricărei decizii care produce
efecte juridice asupra dumneavoastră, adoptată exclusiv în baza unei operaţiuni de prelucrare
a datelor personale prin mijloace automatizate, în scopul evaluării unor trăsături de
personalitate, precum abilităţile profesionale, credibilitatea, comportamentul dumneavoastră
la locul de muncă;
vi. dreptul de a sesiza Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal sau orice instanţe competente.
Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteţi contacta Audio Nova printr-o solicitare scrisă,
datată şi semnată – în atenţia Responsabilului cu protecția datelor al Audio Nova sau prin
email la adresa dcp@audionova.ro.
Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va răspunde în termen de 15 zile de la
primirea acesteia de către Societate, conform dispozițiilor Legii 677/2001, iar după data de 25
mai 2018, în termen de 30 zile de la primirea solicitării de către Societate, conform
Regulamentului General UE privind protecția datelor și a actelor normative interne aprobate
în vederea implementării Regulamentului General UE.
De asemenea, vă comunicăm datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor al
Audio Nova, respectiv adresa poștala București, Str. Ardeleni nr.7, sector 2, adresa de
email dcp@audionova.ro și numărul de telefon 021/2111110; .
De asemenea, în cazul operațiunilor de prelucrare întemeiate pe consimțământul
dumneavoastră, în calitate de persoană vizată aveți dreptul de a vă retrage consimțământul, în
orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe bază consimțământului înainte
de retragerea acestuia
9. Alte aspecte:
Operatorul de date cu caracter personal garantează faptul că prelucrează datele dumneavoastră
în condiții de legitimitate, implementând totodată măsuri tehnice și organizatorice adecvate
pentru asigurarea integritătii și confidențialității datelor conform art. 25 și 32 din
Regulamentul General UE.
Menționăm că pentru operațiunile de prelucrare realizate în temeiul consimțământului
persoanei vizate, persoana vizată va fi informată conform art. 13 din GDPR printr-o Notă de

informare separată, pentru a-și putea exprima consimțământul expres și separat pentru fiecare
scop în parte.
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
h"ps://www.facebook.com/AudionovaRomania/

Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Extras din legea 677 / 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
Drepturile persoanei vizate în contextul prelucrării datelor cu caracter personal
Informarea persoanei vizate
Art. 12. – (1) În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana
vizată, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii,
cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective:
a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă
furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza;
existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului
de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi
exercitate;
d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de
supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
(2) În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, operatorul este obligat
ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi,
cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate cel puţin
următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile
respective:
a) identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
b) scopul în care se face prelucrarea datelor;
c) informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de
destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată,
în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi
condiţiile în care pot fi exercitate;
d) orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de
supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în
scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor
de informare.
(4) Prevederile alin. (2) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri
statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea unor
asemenea informaţii se dovedeşte imposibilă sau ar implica un efort disproporţionat faţă de
interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în care înregistrarea sau
dezvăluirea datelor este expres prevăzută de lege.

Dreptul de acces la date
Art. 13. – (1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod
gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt
prelucrate de acesta. Operatorul este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter
personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin
următoarele:
a) informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi
destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
b) comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a
oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;
c) informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice
prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;
d) informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de
opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;
e) informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu
caracter personal, prevăzut la art. 24, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere,
precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor operatorului, în conformitate cu
dispoziţiile prezentei legi.
(2) Persoana vizată poate solicita de la operator informaţiile prevăzute la alin. (1), printr-o
cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă
doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă
electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face
numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data
primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
(4) În cazul datelor cu caracter personal legate de starea de sănătate, cererea prevăzută la alin.
(2) poate fi introdusă de persoana vizată fie direct, fie prin intermediul unui cadru medical
care va indica în cerere persoana în numele căreia este introdusă. La cererea operatorului sau
a persoanei vizate comunicarea prevăzută la alin. (3) poate fi făcută prin intermediul unui
cadru medical desemnat de persoana vizată.
(5) În cazul în care datele cu caracter personal legate de starea de sănătate sunt prelucrate în
scop de cercetare ştiinţifică, dacă nu există, cel puţin aparent, riscul de a se aduce atingere
drepturilor persoanei vizate şi dacă datele nu sunt utilizate pentru a lua decizii sau măsuri faţă
de o anumită persoană, comunicarea prevăzută la alin. (3) se poate face şi într-un termen mai
mare decât cel prevăzut la acel alineat, în măsura în care aceasta ar putea afecta bunul mers
sau rezultatele cercetării, şi nu mai târziu de momentul în care cercetarea este încheiată. În
acest caz persoana vizată trebuie să îşi fi dat în mod expres şi neechivoc consimţământul ca
datele să fie prelucrate în scop de cercetare ştiinţifică, precum şi asupra posibilei amânări a
comunicării prevăzute la alin. (3) din acest motiv.
(6) Prevederile alin. (2) nu se aplică atunci când prelucrarea datelor se efectuează exclusiv în
scopuri jurnalistice, literare sau artistice, dacă aplicarea acestora ar da indicii asupra surselor
de informare.
Dreptul de intervenţie asupra datelor
Art. 14. – (1) Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la operator, la cerere şi în mod
gratuit:

a) după caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este
conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
b) după caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă
prezentei legi;
c) notificarea către terţii cărora le-au fost dezvăluite datele a oricărei operaţiuni efectuate
conform lit. a) sau b), dacă această notificare nu se dovedeşte imposibilă sau nu presupune un
efort disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat.
(2) Pentru exercitarea dreptului prevăzut la alin. (1) persoana vizată va înainta operatorului o
cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă
doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă
electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face
numai personal.
(3) Operatorul este obligat să comunice măsurile luate în temeiul alin. (1), precum şi, dacă
este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter personal referitoare la
persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei
opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (2).
Dreptul de opoziţie
Art. 15. – (1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive
întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul
unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de
opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.
(2) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o
justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele
operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.
(3) În vederea exercitării drepturilor prevăzute la alin. (1) şi (2) persoana vizată va înainta
operatorului o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate
arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de
poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va
face numai personal.
(4) Operatorul este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în temeiul alin. (1) sau
(2), precum şi, dacă este cazul, numele terţului căruia i-au fost dezvăluite datele cu caracter
personal referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu
respectarea eventualei opţiuni a solicitantului exprimate potrivit alin. (3).
Excepţii
Art. 16. – (1) Prevederile art. 12, 13, ale art. 14 alin. (3) şi ale art. 15 nu se aplică în cazul
activităţilor prevăzute la art. 2 alin. (5), dacă prin aplicarea acestora este prejudiciată eficienţa
acţiunii sau obiectivul urmărit în îndeplinirea atribuţiilor legale ale autorităţii publice.
(2) Prevederile alin. (1) sunt aplicabile strict pentru perioada necesară atingerii obiectivului
urmărit prin desfăşurarea activităţilor menţionate la art. 2 alin. (5).
(3) După încetarea situaţiei care justifică aplicarea alin. (1) şi (2) operatorii care desfăşoară
activităţile prevăzute la art. 2 alin. (5) vor lua măsurile necesare pentru a asigura respectarea
drepturilor persoanelor vizate.
(4) Autorităţile publice ţin evidenţa unor astfel de cazuri şi informează periodic autoritatea de
supraveghere despre modul de soluţionare a lor.
Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
Art. 17. – (1) Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine:

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată
exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace
automate, destinată să evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum competenţa
profesională, credibilitatea, comportamentul său ori alte asemenea aspecte;
b) reevaluarea oricărei alte decizii luate în privinţa sa, care o afectează în mod semnificativ,
dacă decizia a fost adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date care întruneşte condiţiile
prevăzute la lit. a).
(2) Respectându-se celelalte garanţii prevăzute de prezenta lege, o persoană poate fi supusă
unei decizii de natura celei vizate la alin. (1), numai în următoarele situaţii:
a) decizia este luată în cadrul încheierii sau executării unui contract, cu condiţia ca cererea de
încheiere sau de executare a contractului, introdusă de persoana vizată, să fi fost satisfăcută
sau ca unele măsuri adecvate, precum posibilitatea de a-şi susţine punctul de vedere, să
garanteze apărarea propriului interes legitim;
b) decizia este autorizată de o lege care precizează măsurile ce garantează apărarea interesului
legitim al persoanei vizate.
Dreptul de a se adresa justiţiei
Art. 18. – (1) Fără a se aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de
supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror
drepturi garantate de prezenta lege, care le-au fost încălcate.
(2) Orice persoană care a suferit un prejudiciu în urma unei prelucrări de date cu caracter
personal, efectuată ilegal, se poate adresa instanţei competente pentru repararea acestuia.
(3) Instanţa competentă este cea în a cărei rază teritorială domiciliază reclamantul. Cererea de
chemare în judecată este scutită de taxă de timbru.
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