INFORMARE
cu privire la prelucrarea şi protecţia datelor cu caracter personal potrivit Regulamentului
(UE) nr. 679/2016
Casa de Asigurări de Sănătate Iași, este o instituţie publică, cu personalitate juridică, în subordinea Casei
Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), cu sediul în Iași, str. Gheorghe Asachi nr.18, având ca obiect de
activitate, garantarea în condiţiile legii, pentru populaţie, de servicii medicale de
calitate/medicamente/dispozitive medicale, asigurarea protecţiei asiguraţilor în mod universal, echitabil şi
nediscriminatoriu în condiţiile utilizării eficiente a Fondului Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate.
Începând cu data de 25 mai 2018 Casa de Asigurări de Sănătatea Iași, în calitate de operator de date cu
caracter personal, se aliniază prevederilor Regulamentului UE nr.679/2016 privind protecţia persoanelor
fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date
(GDPR). Scopul principal al Regulamentului este creșterea nivelului de protecție a datelor personale și
crearea unui climat de încredere care să permită fiecărei persoane controlul asupra propriilor date.
Ce date personale prelucrăm și în ce scop?
Casa de Asigurări de Sănătate Iași colectează în mod direct (de la persoana vizată) și indirect (CNAS,
furnizorii de servicii medicale, alte instituții publice) date cu caracter personal și le prelucrează în vederea
îndeplinirii obligațiilor legale și contractuale ce îi revin și care au ca scop asigurarea funcționării unitare și
coordonate a sistemului asigurărilor sociale de sănătate din România.
În scopul realizării atribuţiilor și a obligaţiilor prevăzute de actele normative care guvernează sistemul de
asigurări sociale de sănătate, datele cu caracter personal prelucrate de instituţia noastră prin mijloace
automatizate și manuale pot cuprinde: numele si prenumele, cetățenia, data și locul nașterii, adresa de
domiciliu/resedinţă, codul numeric personal, seria și nr. actului de identitate/pașaportului, nr. de telefon, email, locul de muncă, profesie, formare profesională – diplome – studii, codul de asigurat în sistemul de
asigurări sociale de sănătate (CID), date privind istoricul medical, dispozitive medicale acordate, date
privind includerea în programe naționale de sănătate, date privind cardul european de sănătate sau al
certificatului provizoriu de înlocuire al cardului european, statutul de asigurat în sistemul de asigurări
sociale de sănătate, date privind perioada de valabilitate a unor acte personale care atestă includerea într-o
anumită categorie de asigurat (adeverințe elev, alte certificate).
CAS Iași poate furniza date cu caracter personal, către alţi parteneri contractuali (furnizori de servicii
medicale, medicamente, dispozitive medicale, etc.) dacă acest lucru este în legătură sau este necesar pentru
executarea serviciilor contractate sau activităţilor pentru care au fost colectate datele şi numai în temeiul
unui contract, prin care se garantează că datele sunt păstrate în siguranţă şi că sunt utilizate exclusiv în
scopul pentru care au fost colectate.
Furnizarea datelor cu caracter personal, reprezintă o condiție obligatorie pentru analizarea oportunităţii şi
aprobarea sau nu a serviciilor medicale, medicamentelor sau dispozitivelor medicale solicitate de
dumneavoastră, eliberarea documentelor valabile în statele membre UE/Confederația Elvețiană, nefurnizarea
acestor date cu caracter personal ducând la imposibilitatea acordării acestora.

În baza datelor colectatea, CAS Iași asigură îndeplinirea atribuțiilor și obligațiilor sale prevăzute
prin Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, dintre care amintim:
 asigurarea accesului pacienților la servicii de sănătatea;
 colectarea contribuţiilor la fond pentru persoanele fizice, altele decât cele pentru care
colectarea veniturilor se face de către ANAF;
 înregistrarea, actualizarea datelor referitoare la asiguraţi şi comunicarea acestora către
CNAS;
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 optimizarea colectării contribuţiilor şi recuperarea creanţelor restante la contribuţii pentru
fond;
 negocierea, contractarea și decontarea serviciilor medicale contractate cu furnizorii de
servicii medicale în condiţiile contractului-cadru;
 monitorizarea numărului serviciilor medicale furnizate şi nivelul tarifelor acestora;
 asigurarea activităților de aplicare a documentelor internaţionale cu prevederi în domeniul
sănătăţii încheiate de România cu alte state, inclusiv cele privind rambursarea
cheltuielilor ocazionate de acordarea serviciilor medicale şi a altor prestaţii, în condiţiile
respectivelor documente internaţionale;
 verificarea acordării serviciilor medicale, conform contractelor încheiate cu furnizorii de
servicii medicale;
 verificarea prescrierii și eliberării medicamentelor în conformitate cu reglementările în
vigoare;
 eliberarea cardurilor europene şi/sau a certificatelor provizirii de înlocuire a acestora şi a
formularelor europene.
Care sunt drepturile dumneavoastră și cum pot fi exercitate?
Conform Regulamentului (UE) 2016/679, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date beneficiaţi de
următoarele drepturi:
a) Dreptul de a fi informat - fiecare persoană are dreptul de a fi informată cu privire la modul în care datele
sale sunt prelucrate și motivul prelucrării;
b) Dreptul de acces - aveți dreptul de a obține o confirmare din partea CAS Iași că prelucrează sau nu date cu
caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind
modalitatea în care sunt prelucrate datele;
c) Dreptul la rectificare – aveţi dreptul de a corecta datele pe care CAS Iași le deţine în legătură cu
dumneavoastră, care sunt inexacte sau incomplete pe baza documentelor depuse;
d) Dreptul la ștergere („dreptul de a fi uitat”) – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le
deţine Casa de Asigurări de Sănătate Iași să fie şterse din evidenţele acesteia;
e) Dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul de a restrânge prelucrarea datelor
dumneavoastră personale de către CAS Iași;
f) Dreptul la portabilitatea datelor – în condiţiile prevăzute de lege;
g) Dreptul la opoziție - este dreptul dumneavoastră de a vă opune în orice moment, din motive întemeiate şi
legitime, legate de situaţia dumneavoastră particulară, ca datele cu caracter personal ce vă vizează, să facă
obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie
justificată, prelucrarea nu va mai viza datele în cauză;
h) Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - aveți dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate
exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc
persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată
transmisă scanat prin e-mail/depusă la sediul instituției noastre. Cererile pentru comunicarea datelor cu
caracter personal adresate CAS Iași trebuie să conţină datele de identificare ale solicitantului, precum şi
motivarea şi scopul cererii, conform prevederilor legale.
Cererile care NU conţin aceste elemente se restituie pentru completare, iar cele care nu se încadrează în
condiţiile prevăzute de lege se resping, menţionându-se motivele pentru care comunicarea datelor cu
caracter personal nu este posibilă.
Casa de Asigurări de Sănătate Iași recunoaște persoanelor vizate dreptul de a depune o plângere în fața
Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal precum și dreptul de a
se adresa justiției.
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Cum vă protejăm datele cu caracter personal?
În vederea aplicării Regulamentului (UE) 679/2016 și a protejării datelor dumneavoastră cu caracter
personal, au fost stabilite datele cu caracter personal aflate în evidența CAS Iași, au fost definite fluxurile de
prelucrare ale acestora, s-au identificat riscurile și au fost luate măsuri în vederea evitării acestora. Totodată,
au fost emise proceduri de lucru și politici de securitate, fiind definit un mod unitar și sigur de prelucrare a
datelor.
Casa de Asigurări de Sănătate Iași a numit, în vederea implementării prevederilor Regulamentului (UE)
679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi
privind libera circulaţie a acestor date, un responsabil cu protecţia datelor, datele de contact ale acestuia
fiind:



Adresă e-mail: dpo@cjasis.ro
Nr. telefon: 0232-218630 int.123/222
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