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INFORMARE PACIENȚI, ANGAJAȚI, COLABORATORI
În actualul contex epidemiologic generat de infecția cu COVID-19, având în vedere obligația legală
unităţilor sanitare care asigură asistenţa de sănătate publică, în cazul apariţiei unui focar de boală
transmisibilă, precum şi în situaţia iminenţei izbucnirii unei epidemii, de a dispune măsuri specifice, care
să prevină apariţia sau răspândirea de boli transmisibile la persoanele care beneficiază de asistenţă
medicală în aceste unităţi (Legea nr. 95/2006 rep. cu modificările şi completările ulterioare, HG
857/2011) și pentru combaterea răspândirii virusului, vă informăm că toate persoanele care intră în locațiile
Clinicii Polisano (angajați, colaboratori, pacienți etc) care se prezintă în cadrul CLINICII POLISANO vor
trebui să completeze Chestionarul screening, precum și Declarația pe propria răspundere.
Furnizarea datelor și informațiilor are ca scop obținerea informațiilor necesare identificării situațiilor
dacă persoanele au călătorit în străinătate, în zonele de risc sau dacă au intrat în contact cu persoane care au
călătorit în străinătate în zonele de risc, au intrat în contact cu persoane diagnosticate cu virului SARS COV
2, dacă au prezentat simptome asociate infecției cu virusul Sars Cov 2, dacă au interacționat cu persoane care
au stat în izolare și carantină impusă de autorităţi, dacă li s-a impus de către autorităţi izolarea sau carantină
la domiciliu, această măsură fiind necesară din motive de interes public în domeniul sănătății, respectiv de
combatere a răspândirii virusului COVID-19 și de identificare a măsurilor legale și epidemiologice care se
impun în funcție de informațiile obținute.
În baza Legii nr. 55/2020, HG 394/2020, Ordinul comun Ministerul Muncii și Protecției Sociale și
Ministerul Sănătății nr. 3577/831/2020, Ordinul comun al Ministerului Energiei și Mediului de Afaceri și
Ministerul Sănătății nr. 1731/832/2020, Ordinul comun 874/81/2020 al Ministerului Sănătății și Ministerul
Afacerilor Interne nr. 874/81/2020, Ordinul Ministerului Sănătății nr. 828/2020 cu modificările și completările
aduse de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 873/2020 s-a instituit obligativitatea efectuării triajului
epidemiologic care constă în: măsurarea temperaturii prin termometru non contact și observarea
semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut frecvent, stare generală modificată).
Măsurile adoptate de legiuitor sunt măsuri de natură a preveni și combate răspândirea infecției cu
SARS COV 2, măsuri temporare, cu caracter excepțional, cauzate de dinamică evoluției situației naționale,
dar și internaționale determinate de răspândirea coronavirusului Sars Cov 2 și care au menirea de a proteja
interesele vitale pentru viața și sănătatea dumneavoastră, dar și viața și sănătatea persoanelor din jur.
Prin urmare, la intrarea în locațiile Clinicii Polisano este obligatorie purtarea măștii de protecție și
urmează să vi se măsoare temperatura prin termometru noncontact, pentru ca unitatea noastră sanitară să
își poată îndeplini obligațiile care-i revin, atât în conformitate cu dispozițiile legale, cu Metodologia de
supraveghere a sindromului acut cu noul coronavirus (COVID 19) elaborate de Centrul Național de
Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile, cât și procedurile interne.
Astfel, angajații, colaboratorii, care au o temperatură de peste 37,3 C sau/și simptome respiratorii nu
vor intra în locațiile Clinicii Polisano și vor fi trimiși pentru consult la medicul de familie, iar pacienții care
înregistrează temperatura de peste 37,3 C sau/și simptome respiratorii, vor fi examinați de personalul medical
al Clinicii Polisano pentru a se stabili dacă se încadrează în noțiunea de caz suspect COVID-19 și trebuie să
urmeze recomandările personalului medical al Clinicii Polisano, conform dispozițiile legale referitoare la
organizarea și desfășurarea activității în unităţile sanitare non-COVID și ambulatoriile de specialitate pe
perioada stării de alertă, conform Metodologiei de supraveghere a sindromului acut cu noul corona virus
(COVID 19), elaborate de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile și procedurile
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interne elaborate de Clinică Polisano SRL în aplicarea acestora. Pacienții declarați caz suspect în urma
examinării vor fi îndrumați către cea mai apropiată unitate de triaj spitalicesc, pentru aplicarea procedurii
pentru cazurile suspecte.
Vă asigurăm că datele și informațiile colectate sunt prelucrate în conformitate cu Regulamentul nr.
679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
libera circulație a acestor date, cu luarea în considerare a art. 9 și a art. 6 privitoare la legalitatea prelucrării
datelor cu caracter personal, acestea nu vor fi prelucrate pentru alte scopuri decât cele pentru care au fost
inițial colectate.
În acest context, vă facem cunoscute următoarele dispoziții legale din Regulamentul nr. 679/2016
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera
circulație a acestor date:
Art. 9: Prelucrarea de categorii speciale de date cu caracter personal
(1) Se interzice prelucrarea de date cu caracter personal care dezvăluie originea rasială sau etnică,
opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea
de date genetice, de date biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea
sau de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
(2) Alineatul (1) nu se aplică în următoarele situaţii:
Lit. b) prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi al exercitării unor drepturi specifice ale
operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forţei de muncă şi al securităţii sociale şi
protecţiei sociale, în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de dreptul intern ori de
un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul dreptului intern care prevede garanţii adecvate pentru drepturile
fundamentale şi interesele persoanei vizate; (...) sau
– Lit. h) prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicină preventivă (...), de stabilirea unui
diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială sau a unui tratament medical sau de
gestionarea sistemelor şi serviciilor de sănătate sau de asistenţă socială, în temeiul dreptului Uniunii sau al
dreptului intern sau în temeiul unui contract încheiat cu un cadru medical” şi sub rezerva respectării anumitor
condiţii şi garanţii (datele să fie prelucrate de către un profesionist supus obligaţiei de păstrare a secretului
profesional sau sub responsabilitatea acestuia, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sau în
temeiul normelor stabilite de organisme naţionale competente sau de o altă persoană supusă, de asemenea,
unei obligaţii de confidenţialitate în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern ori al normelor stabilite
de organisme naţionale competente); sau
– Lit. i) prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, cum ar fi
protecţia împotriva ameninţărilor transfrontaliere grave la adresa sănătăţii sau asigurarea de standarde
ridicate de calitate şi siguranţă a asistenţei medicale şi a medicamentelor sau a dispozitivelor medicale, în
temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern, care prevede măsuri adecvate şi specifice pentru protejarea
drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate, în special a secretului profesional; sau
– Lit. a) persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal
pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepţia cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern
prevede că interdicţia prelucrării acestor date să nu poată fi ridicată prin consimţământul persoanei vizate;
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Pentru celelalte categorii de date cu caracter personal, legalitatea prelucrării decurge din Art. 6
Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele condiţii:
Lit. c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului;
Lit. d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale altei
persoane fizice;
Lit. e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau
care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul;
Lit. f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terţă,
cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate,
care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil.
Prelucrarea acestor date se va face până la momentul dispariției oricărui risc de infectare cu virusul
COVID-19, respectiv pe întreaga perioadă de timp în care există obligația legală în sarcina Clinicii de
prelucrare sau în vederea protejării interesului legitim al operatorului, inclusiv în ceea ce privește apărarea
unui drept în justiție al Operatorului.
În ceea ce privește transferul datelor furnizate, menționăm că acestea vor face obiectul transferului
strict către unitățile sanitare, precum și instituțiile și/sau autoritățile publice direct interesate și implicate în
combaterea infecției cu COVID-19, în baza obligațiilor legale care ne revin.
Astfel, transferul poate opera în următoarele cazuri, dar fără a se limita la situația în care pacientul este
încadrat într-un caz suspect COVID-19 în urma examinării acestuia de către personalul medical, caz în care
vor fi înștiințate instituțiile sanitare suport COVID în vederea adoptării măsurilor legale necesare pentru
cazurile suspecte COVID, precum și Serviciul de urgență; situația desfășurării unei anchete epidemiologice
datele vor fi transferate către Direcția de Sănătate Publică sau către orice autorități și instituții publice implicate
în procesul combaterii bolilor transmisibile.
Vă asigurăm că datele cu caracter personal nu vor forma obiectul unui transfer neautorizat, accesul la
acestea fiind limitat doar la angajații, colaboratorii, autoritățile și instituțiile publice direct implicate.
Pentru orice informații suplimentare referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal vă puteți
adresa în scris la punctul de lucru din localitatea Sibiu, Str. Izvorului, nr.1A, Județ Sibiu sau la următoarea
adresă e-mail dpo@polisano.ro.
Vă informăm că aveți posibilitatea de a formula o plângere către Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la sediul acesteia din București, B-dul G-ral.
Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, România sau utilizând formularul electronic de
plângere pe care îl găsiți pe site-ul www.dataprotection.ro.

Cu deosebită considerație,
CLINICA POLISANO S.R.L.

