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Notă de informare privind protecția datelor cu 

caracter personal 

 
În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

VASLUI are acces la anumite date cu caracter personal aparţinând institutiilor publice, 

societatilor comerciale, persoanelor fizice, pacienţilor, medicilor de familie, (“dumneavoastră” 

sau “ale dumneavoastră”) etc. Datele cu caracter personal sunt informaţiile care fie vă 

identifică, fie permit să fiţi identificat. 

Această notă de informare privind protecţia datelor cu caracter personal este redactată 

în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în 

ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 

acestor date. 

Astfel, DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VASLUI în calitate de operator de date, 

colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal: 

 

•  în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce le revin conform legii, respectiv în scopuri de 

evaluare a stării de sanătate a populaţiei , de a indentifica principalele probleme de sanătate 

publica, de a implementa programe de sănătate etc; 

•  în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente privind activitatea serviciilor de sănătate. 

 

În vederea îndeplinirii atribuţiilor sale legale, DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

VASLUI poate prelucra date cu caracter personal inclusiv în scop de reglementare a modului 

de organizare şi funcţionare a sistemului de sănătate şi de monitorizare, control şi evaluare a 

activităţilor instituţiilor sanitare, de a lua măsuri pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor 

medicale acordate populaţiei şi în scopuri statistice.  

DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ VASLUI,  este un serviciu public deconcentrat cu 

personalitate juridică si reprezinta Ministerul Sanatatii care pune in aplicare politica si 

programele nationale de sanătate publică pe plan local, indentifica problemele locale prioritare 

de sanătate publică, elaboreaza si implementeaza acţiuni locale de sanătate publica, localizată 
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in oraşul Vaslui, Str. Republicii 367, aflată sub conducerea Directorului Executiv Vlada 

Mihaela şi a Directorului Adj. Economic Raileanu Oana, în acord cu prevederile 

Regulamentului UE 2016/679 vă asigurăm că în vederea realizării atribuţiilor stabilite de lege 

si desfăşurării activităţii curente, inclusiv derulării activităţii contractuale, precum şi aplicării 

prevederilor legale privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date ,D.S.P Vaslui administrează în condiţii 

de siguranţă şi numai pentru scopul specificat, datele personale furnizate. 

Colectăm datele cu caracter personal direct de la dumneavoastră sau de la alte institutii . 

Furnizarea datelor pe care vi le solicităm este necesară pentru îndeplinirea scopurilor 

menţionate mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea 

institutiei noastre. 

D.S.P Vaslui nu va prelucra datele personale decât în măsura în care acest demers este 

necesar îndeplinirii obiectului principal de activitate, cu respectarea măsurilor legale de 

securitate şi confidenţialitate a datelor. 

Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de: dreptul de acces, dreptul la 

rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la 

portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie şi procesul decizional individual automatizat. 

Totodată dvs. aveţi dreptul de a va retrage consimţământul în orice moment în formă scrisă, 

adresată DSP Vaslui. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa Responsabilului privind protecţia 

datelor cu caracter personal din cadrul DSP, domnului Clim Doru cu o cerere scrisă, datată şi 

semnată la adresa de e-mail: secretariat@dspvs.ro sau la următoarea adresa de corespondenţă: 

Str. Republicii, nr.367 sc E&F ,Municipiul Vaslui, Judeţul Vaslui. 
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