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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL
CLINICA LASER VISION MED, va informeaza ca incepand cu 25 mai 2018 a intrat in vigoare pe
teritoriul Uniunii Europene regulamentul general privind protectia persoanelor fizice in legatura cu
prelucrarea datelor cu caracter personal (GDPR).Aceasta se aplica oricarei companii indiferent de
domeniu.
Ca specialisti in domeniul oftalmologiei , in cadrul clinicii Laser Vision Med, se efectueaza
consultatii, investigatii, analize, diagnosticari si interventii chirurgicale.
Pentru acuratetea actului medical si in folosul pacientului vor fi colectate date cu caracter
personal, ce vor fi procesate conform legilor, contractelor in vigoare precum si pentru apararea
interesului vital al pacientului ce solicita serviciul medical.
,,Date cu caracter personal’’ se refera la orice tip de date ce pot duce la identificarea unei
persoane fizice.
,,Procesare’’ se refera la orice tip de prelucrare a datelor cu caracter personal (preluare, arhivare
, casare sau raportare catre ale organe abilitate conform legilor in vigoare)
I. Ce informatii putem colecta despre dumneavoastra?
Noi putem colecta urmatoarele tipuri de informatii:
Informatii cu caracter personal, cum ar fi : nume, prenume, adresa, numar telefon, cod numeric
personal, CID, serie si numar de buletin, imagini video, certificat nastere
Date de sanatate si conexe activitatii in legatura cu pacientii( simptome, diagnostic, antecedente
heredocolaterale, fiziologice şi patologice, tipul intervenției, acte ce țin de activitatea medicală, cum ar fi
recomandare medic familie, salon, pat pacient, raport medical, cod diagnostic, tipul de program prin
care vine (management boala cronică/acută) semnătura pacientului, calitatea de asigurat CNAS, card de
sănătate, bilet de trimitere, date card de sănătate, foaia de observație, decont cheltuieli și documente
medicale din timpul spitalizării, investigații, bilet externare, ziua/ora/ locația recoltării, diagnostic
prezumtiv, informații stare de sănătate, alergii, medicație prescrisă pentru diverse patologii, card de
identificare oferit de compania asigurătoare, informații medicale în urma realizării consultului,
diagnostic, fumător/nefumător, grupă sanguină, istoric medical, externări, scrisori medicale, talon
pensie, după caz, bilet externare, cod indemnizație, medicația și modul de administrare) necesare
pentru a oferi o analiza in vederea identificarii afectiunii si acordarii tratamentului corespunzator.
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II. Cum colectam informatiile?



In mod direct - atunci cand va inregistram datele necesare actului medical spre exemplu.
In mod indirect - prin utilizarea cardului de sanatate sau prin intermediul apartinatorilor
dumneavoastra.

III. Cum utilizam informatiile dumneavoastra?
Putem utiliza informatiile despre dumneavoastra dupa cum urmeaza:





pentru a va furniza serviciile medicale si produsele solicitate.
pentru a raspunde solicitarilor si comentariilor dumneavoastra.
pentru a va informa despre alte programari,reprogramari sau modificari privind serviciul
medical oferit.
pagina noastra de Facebook poate colecta informatii despre dumneavoastra chiar daca nu
accesati permanent pagina.

IV. Cui incredintam informatiile despre dumneavoastra?
Serviciile si produsele furnizate catre dumneavoastra pot fi raportate catre MS, CNAS DSPJ, sau
ANT conform contractelor si legilor in vigoare.
Din motive juridice putem folosi sau dezvalui informatii, integral sau partial, pentru a coopera
sau a sprijini organismele de aplicare a legii sau procese judiciare in legatura cu fraudele suspectate.
V. Cum protejam informatiile cu caracter personal?
Va asiguram ca luam toate masurile tehnice si organizatorice cu scopul de a va proteja datele cu
caracter personal.
VI. Cat timp prelucram datele dumneavoastra?
Putem pastra datele dumneavoastra conform legilor in vigoare sau conform consimtamantului
dumneavoastra, dupa caz.
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VII. Drepturile dumneavoastra
Dumneavoastra aveti urmatoarele drepturi in functie de caz:
 de a avea acces direct la datele cu caracter personal.
 de a va opune datelor de prelucrare.
 de stergere a datelor (doar daca prelucrarea are la baza consimtamantul dumneavoastra)
 de a va opune prelucrarii datelor.
 dreptul de a nu fi supus unei decizii automate.
 dreptul de portabilitate.
 dreptul de a va adresa autoritatilor.
 de a va rectifica datele.
Fiecare drept solicitat de dumneavoastra va fi documentat; daca este indreptatit vi se va raspunde
in termenul prevazut de lege; pentru exercitarea acestor drepturi sau orice intrebari privitoare la
aceasta informare in legatura cu utilizarea datelor personale de catre Laser Vision Med, va rugam sa ne
contactati la adresa de e-mail office@laservisionmed.ro sau la adresa din Constanta, str. George
Enescu nr. 1.

Va multumim pentru colaborare!

