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NOTA DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal în contextul pandemiei de 
coronavirus, precum și a declarării stării de urgență 

Scopul acestei Note de informare este să vă explice ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu 
ele în contextul pandemiei de coronavirus, precum și a declarării stării de urgență. 

Potrivit legislației, prelucrarea datelor privind starea de sănătate care reprezintă date cu caracter special, 
o facem având în vedere prevederile art. 9 din Regulamentul (UE) 679/2016 care stabilește că datele 
privind starea de sănătate pot fi prelucrate în anumite condiții, cum ar fi: 

 lit. b) prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligaţiilor şi al exercitării unor drepturi 
specifice ale operatorului sau ale persoanei vizate (...); sau 

 lit. h) prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina preventivă (...), de stabilirea unui 
diagnostic medical, de furnizarea de asistenţă medicală sau socială (...); sau 

 lit. i) prelucrarea este necesară din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, (...); 
sau 

 lit. a) persoana vizată şi-a dat consimţământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter 
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, (...); 

Precizăm că datele personale, inclusiv cele cu caracter special, le prelucrăm cu respectarea art. 6 
(legalitatea prelucrării) din Regulamentul (UE) 2016/679. Orice tip de prelucrare a datelor în 
circumstanțele actuale respectă principiile din Regulament, în special cel al răspunderii. 

Identitate și date de contact 

Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Basarab I” al județului Dâmbovița, cu sediul în Târgoviște, 
șoseaua Găești nr. 9, cod fiscal 4207069, este instituția publică responsabilă de prelucrarea datelor tale 
cu caracter personal pe care le colectăm direct de la tine sau din alte surse.  

Responsabilul nostru cu protecția datelor se asigură, în mod independent, că legislația care protejează 
datele cu caracter personal ale cetățenilor este aplicată corect de către Inspectorat și poate fi contactat la 
telefon mobil: 0722.35.91.90, email: pdcp@isudb.ro. 

Ce fel de date cu caracter personal colectăm? 
a) Numele și prenumele; 
b) Data nașterii; 
c) Genul (masculin/feminin); 
d) Cetățenia; 
e) Serie și număr document de identitate; 
f) Adresa de domiciliu; 
g) Date epidemiologice; 
h) Număr de telefon; 
i) Adresa de email; 
j) Numele și prenumele medicului de familie; 
k) Locul izolării/autoizolării. 

http://www.isudb.ro/
mailto:contact@isudb.ro
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Cât timp păstrăm informațiile personale? 

Stocăm datele cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor, dar nu mai mult de 
5 ani de la ultima interacțiune cu noi. După încheierea perioadei, datele cu caracter personal vor fi 
distruse sau șterse din sistemele informatice sau transformate în date anonime pentru a fi utilizate în 
scopuri de cercetare științifică, istorică sau statistică. 

Cum transmitem informațiile tale? 

 Putem partaja datele dumneavoastă către Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, 
Instituția Prefectului Județul Dâmbovița, Inspectoratul Județean de Poliție, Inspectoratul 
Județean de Jandarmi, Direcția Județeană de Sănătate Publică ca urmare a unui efort comun 
pentru întreprinderea demersurilor de gestionare și punere în aplicare a măsurilor dispuse în 
vederea prevenirii epidemiei de COVID-19; 

 Furnizăm informațiile dumneavoastă cu caracter personal și către parchet, instanțele 
judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca 
urmare a unor cereri expres formulate; 

 Ne asigurăm, în limite rezonabile, că datele dumneavoastă nu părăsesc Spațiul Economic 
European, însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom asigura, 
în toate cazurile, că transferurile sunt legitime, având la baza consimțământul tău explicit sau alt 
temei legal; 

 Putem transmite datele și altor părți având consimțământul dumneavoastă; 
 Dezvăluirea în spațiul public a numelui și stării de sănătate a unei persoane fizice, prelucrarea 

(dezvăluirea) acestor date se poate realiza doar cu consimțământul persoanei în cauză. 

Drepturile tale 

Drepturile dumneavoastră conform Regulamentului sunt următoarele: de retragere a consimțământului; 
de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale; de acces asupra datelor; de a rectifica datele inexacte 
sau incomplete; de ștergere; la restricționarea prelucrării; de a transmite datele pe care le avem despre 
tine către alt operator; de a te opune prelucrării datelor; de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv 
pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri; de a te adresa justiției; de a depune o plângere în 
fața unei Autorități de Supraveghere.  

Dacă vreți să vă exercitați drepturile, o puteți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate 
la adresa de corespondență: Târgoviște, șoseaua Găești nr. 9, județul Dâmbovița, cod poștal 130087 sau 
la adresa de e-mail: pdcp@isudb.ro. 

Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primite va fi 
analizată astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. 

Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Termenul poate fi prelungit în funcție de 
diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a 
vă identifica în termen util. Dacă nu reușim să vă identificăm, iar dumneavoastră nu ne furnizați 
informații suplimentare pentru a reuși să vă identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării. 

Această Notă de Informare o putem schimba, iar toate schimbările și actualizările vor fi valabile imediat 
după notificare, pe care o vom realiza pe site și/sau prin notificare pe email și/sau prin alte modalități 
acceptate de lege. 
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