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Din data de 25 mai 2018, intră în vigoare Regulamentul nr. 679 /2016 privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date.  

ONCO CARD S.R.L. se conformează la prevederile acestui regulament și vă asigură că datele Dv. cu 
caracter personal sunt prelucrate cu respectarea legalității, echității și transparenței. 

Protecția datelor, securitatea și conformarea cu legislația privind protecția datelor cu caracter 
personal și a vieții private constituie unul dintre obictivele noastre, fiind un drept fundamental 
protejat odată cu conformarea la Regulamentul nr. 679 /2016.  

Datele cu caracter personal sunt colectate de compania noastră în scopuri determinate, explicite și 
legitime.  

În acest scop, enumerăm elementele principale pe care considerăm că este util să le cunoașteți.  

1. CE ÎNSEAMNĂ PRELUCRAREA DATELOR 

În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679, prin „prelucrare de date” se înțelege orice operațiune 
sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu 
caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, 
organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, 
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau 
combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC ONCO CARD S.R.L. - operator de date cu caracter 
personal, vă asigură că prelucrarea de date cu caracter personal este adecvată, relevantă și limitată la 
ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care datele sunt prelucrate.  

2. CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM? 

- Date de identificare (nume și prenume, CNP, serie și număr act de identitate, data nașterii, 
semnătura) 

- Date de contact (adresa de domiciliu /reședința, adresa de E-mail, număr de telefon) 
- Date cu caracter medical (fișa medicală, istoricul medical, card de sănătate) 
- Date de stare civilă, date privind membrii familiei sau aparținatori 

Lista acestor date poate varia în functie de caracteristicile serviciilor medicale solicitate de Dv. sau în 
legatură cu care vă manifestati interesul, de prevederile legale aplicabile activitaților medicale oferite 
de ONCO CARD S.R.L.– CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC, precum și de politica de 
confidențialitate adoptată.  

Datele cu caracter personal pot fi obținute direct de la Dv., de la aparținatori sau persoane 
împuternicite sau prin interogarea electronică a calitatii dv. de asigurat. 
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3. ÎN CE SCOPURI PRELUCRĂM DATELE PERSONALE? 

Datele sunt prelucrate în următoarele scopuri: 

 Furnizare de servicii medicale 
 Întocmirea fișei medicale 
 Interogare în sistemul electronic privind calitatea de asigurat 
 Statistica și transmiterea de situații către autoritățile competente (CAS, Ministerul 

Sănătății etc.) 

4. CE SE ÎNTAMPLĂ DACĂ NU DORIȚI CA DATELE CU CARACTER PERSONAL SĂ FIE PRELUCRATE DE CĂTRE ONCO 

CARD S.R.L.– CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC? 

Serviciile noastre medicale pot fi inițiate, derulate și îndeplinite numai în baza prelucrării datelor dv. 
cu caracter personal.  

În cazul în care NU doriți să ne furnizați informațiile necesare sau vă opuneți prelucrării ulterioare a 
acestora, vom fi în imposibilitatea inițierii, respectiv a continuării relației ONCO CARD S.R.L.– CENTRUL 

DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC - pacient. 

Prelucrarea datelor în scop de marketing permite informarea dumneavoastră în legatură cu noutățile 
privind serviciile medicale oferite de către ONCO CARD – CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT 

ONCOLOGIC. Puteți solicita oricând întreruperea prelucrării datelor cu caracter personale în acest scop, 
fără să fie afectată calitatea Dv. de beneficiar al serviciilor medicale ale ONCO CARD – CENTRUL DE 

DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC. 

5. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE 

Pentru o mai bună înțelegere a conținutului juridic al dispozițiilor Regulamentului UE 2016/679 cu 
privire la datele cu caracter personal, regăsiți mai jos o detaliere a drepturilor persoanelor fizice 
privind datele colectate și prelucrate: 

 Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la datele cu caracter personal 
și caracteristicile prelucrării acestora în relația Dv. cu ONCO CARD S.R.L.– CENTRUL DE 

DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC. 
 Dreptul la rectificare: dreptul de a obține din partea ONCO CARD S.R.L. – CENTRUL DE 

DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC, fără întârzieri nejustificate, rectificarea, 
completarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. 

 Dreptul la ștergere: vă puteți exprima dreptul la stergerea datelor din evidențele 
ONCO CARD S.R.L. – CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC, în conformitate 
cu prevederile legale aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal, 
având în vedere legislația specifică serviciilor medicale. 

 Dreptul la restricționarea prelucrării: poate fi exercitat atunci când se aplică unul 
dintre următoarele cazuri: persoana vizată contesta exactitatea datelor sau 
legalitatea prelucrării, persoana vizată se opune ștergerii datelor atunci când ONCO 

CARD S.R.L.– CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC nu mai are nevoie de 
datele personale în scopul prelucrării sau atunci când persoana vizată se opune 
prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă interesele legitime ale 
ONCO CARD S.R.L.– CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC prevalează asupra 
celor ale persoanei vizate. 
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 Dreptul la opoziție: dreptul de a va opune în orice moment, din motive întemeiate și 
legitime legate de situația Dv. particulară, că datele care vă vizează să facă obiectul 
unei prelucrări, cu excepția cazului în care există dispoziții legale contrare. Acest drept 
poate fi exercitat prin solicitare scrisă adresată ONCO CARD S.R.L.– CENTRUL DE 

DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC , în care se vor menționa datele asupra cărora 
există opoziția, motivul întemeiat și legitim legat de situația Dv. particulară. 

 Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale: reprezintă posibilitatea Dv. de a 
solicita ONCO CARD S.R.L.– CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC de a nu 
face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe o prelucrare automată și care produce 
efecte juridice care sa vă privească sau care sa vă afecteze într-o măsură semnificativă.  

 Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal ( ANSPDCP). 

 Dreptul de a vă adresa justiției. 
6. CÂT TIMP SUNT PRELUCRATE DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE ONCO CARD 

S.R.L. – CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC? 

Datele dv. cu caracter personal vor fi prelucrate pe perioada în care sunteți beneficiar al serviciilor 
medicale oferite de ONCO CARD S.R.L. – CENTRUL DE DIAGNOSTIC ȘI TRATAMENT ONCOLOGIC , precum și 
ulterior acestei perioade, în conformitate cu dispozițiile legale în baza cărora sunt reglementate 
termenele de prelucrare a unor astfel de date (dispozițiile legale referitoare la arhivarea 
documentelor medicale). 

Vom stoca informațiile Dv. atât timp cât această obligație este impusă de lege.  

7. CUM NE PUTEȚI CONTACTA  

OPINIA DV. ESTE IMPORTANTA ̆ PENTRU NOI.  

Pentru orice cerere, solicitare de informare sau sesizare cu privire la exercitarea drepturilor Dv., putem 
fi contactați prin utilizarea următoarelor metode: 

 Website: 
 E-mai: 

 recepția  prin 
completarea în scris a unei cereri. 

 


