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NOTĂ DE INFORMARE  

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  

pentru persoanele care efectuează stagiu de practică în cadrul Spitalului Orășenesc „Sfânta 

Filofteia”, Mizil 

 

 

SPITALUL ORĂȘENESC „SFÂNTA FILOFTEIA” , MIZIL, adresa sediu: Mizil, strada Spitalului 

nr.21, judeţul Prahova, telefon/fax:0244250505/0244251115, Cod fiscal 2844561, cont Trezorerie 

RO64TREZ5245041XXX000073, reprezentată prin Dr.Ec.Ing.Jr.Roşu Leonard – MANAGER și Ec.Burlacu 

Daniela – Director Financiar-Contabil , vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră 

personale de către Spitalul Orășenesc „Sfânta Filofteia” , Mizil și drepturile pe care le aveți în conformitate 

cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

(denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în 

vigoare. 

Scopul prelucării datelor dvs.cu caracter personal îl reprezintă efectuarea stagiului de practică în cadrul 

spitalului, iar temeiul legal al acestei prelucrări este dat de obligația legală reglementată de Legea 258/2007 

precum și de alte acte normative. 

Vă informăm că destinatarii datelor dvs. cu caracter personal sunt angajații spitalului (RUNOS, 

Serviciul SSM și SU, ulterior Compartiment Arhivă) și nu intenționăm transferarea acestor date către o altă 

unitate, companie, societate de marketing etc. sau către o țară terță. 

Datele dvs. vor fi stocate pe o perioadă determinată, atât timp cât avem obligația legală de a păstra 

documentele ce conțin datele dvs., respectiv cererea de efectuare de practică, fișa de SSM și SU, prezenta notă 

de informare, declarația de confidențialitate, adeverință de elev etc. 

Vă informăm că aveți dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale, precum și rectificarea sau 

ștergerea acestora sau restricționarea prelucrării, în condițiile legii, precum și dreptul de a face plângere la 

Autoritatea de supraveghere, dacă considerați că drepturile dvs. au fost nerespectate. În situația în care legea 

prevede păstrarea/arhivarea acestor documente o perioadă determinată, ele nu vor putea fi rectificate sau șterse. 

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, 

integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate. Vom preveni utilizarea sau accesul 

neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislația în 

vigoare. 

 

Am luat la cunoștință, 
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