INFORMARE MONITORIZARE VIDEO

Casa de Asigurări de Sănătate Iași, prin intermediul sistemului video instalat în sediul
instituţiei, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea prin
mijloace automatizate, în vederea monitorizării accesului persoanelor şi asigurării securităţii
acestora, a spaţiilor şi a bunurilor instituţiei.
Locațiile monitorizate video sunt următoarele:
 Hol principal intrare în sediul CAS Iași
 Camera 5 Serviciul evidență asigurați
 Camera 4 Serviciul evidență asigurați, carduri naționale și carduri europene
 Casierie
 Birou informații
 Birou Concedii medicale
 Registratură generală
 Hol secundar Corp 2
 Birou Relații publice Dispozitive Medicale
 Birou Relații publice Îngrijiri la domiciliu
 Curtea principală
 Curte spate
Datele personale înregistrate pot fi comunicate, la cerere, următorilor destinatari: persoana
vizată, instituţii ale statului, organe şi organisme prevăzute expres de lege.
Informaţiile şi datele personale înregistrate sunt destinate utilizării exclusive, de către Casa de
Asigurări de Sănătate Iași. Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal
colectate, este de maxim 30 de zile.
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.
Casa de Asigurări de Sănătate Iași a numit, în vederea punerii în aplicare a prevederilor
Regulamentului (UE) 2016/679 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

