
Drepturile persoanelor vizate cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal  

Dreptul la informare și acces 

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea Direcției de Sănătate Publică Maramures o 
confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, 
acces la datele respective și la informații privind: 

1. scopurile prelucrării; 
2. categoriile de date cu caracter personal vizate; 
3. destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau 

urmează să le fie divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații 
internaționale; 

4. acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu 
caracter personal sau, dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili 
această perioadă; 

5. existența dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter 
personal ori restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare la persoana 
vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării; 

6. dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere; 
7. în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice 

informații disponibile privind sursa acestora; 
8. existența unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, precum și, cel 

puțin în cazurile respective, informații pertinente privind logica utilizată și privind 
importanța și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. 

În cazul în care datele cu caracter personal sunt transferate către o țară terță sau o organizație 
internațională, persoana vizată are dreptul să fie informată cu privire la garanțiile adecvate. 

Direcția de Sănătate Publică Maramures furnizează o copie a datelor cu caracter personal care 
fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii solicitate de persoana vizată, poate fi percepută o 
taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. În cazul în care persoana vizată introduce 
cererea în format electronic și cu excepția cazului în care persoana vizată solicită un alt format, 
informațiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent. Dreptul de a obține o 
copie nu aduce atingere drepturilor și libertăților altora. 

Dreptul la rectificare 

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea 
datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au 
fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter 
personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare. 



Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) 

Persoana vizată are dreptul de a solicita, în anumite situații, Direcției de Sănătate Publică  
Maramures ștergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate. Sunt avute în 
vedere înregistrările efectuate cu sistemul de supraveghere video. 

Dreptul la opoziție 

În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de situația 
particulară în care se află, prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, inclusiv creării 
de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter 
personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime și 
imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și 
libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanță. 

Dreptul la restricționarea prelucrării 

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării în cazul 
în care se aplică unul din următoarele cazuri: 

1. persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului 
să verifice exactitatea datelor; 

2. prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter 
personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 

3. operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 
persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 
instanță; 

4. persoana vizată s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă 
drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate. 

În cazul în care prelucrarea a fost restricționată, datele cu caracter personal pot, cu excepția 
stocării, să fie prelucrate numai cu consimțământul persoanei vizate sau pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță sau pentru protecția drepturilor unei alte persoane 
fizice sau juridice sau din motive de interes public important al Uniunii sau al unui stat membru. 

O persoană vizată care a obținut restricționarea prelucrării este informată de către Direcția de 
Sănătate Publică Maramures  înainte de ridicarea restricției de prelucrare. 

Dreptul la portabilitatea datelor 

Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc și pe care le-a 
furnizat Direcției de Sănătate Publică Maramures  într-un format structurat, utilizat în mod curent 
și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator. 



Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale 

Persoana vizată poate solicita ca deciziile bazate pe prelucrarea automată a datelor 
sale cu caracter personal care o privesc sau care o afectează într-o măsură 
semnificativă să fie luate de către persoane fizice, nu exclusiv de computere. În 
acest caz, are și dreptul de a-și exprima punctul de vedere și de a contesta decizia. 

Pentru a exercitarea drepturilor, persoana vizată trebuie să contacteze 

Direcția de Sănătate Publică Maramures. Termenul de răspuns este de maxim 
o lună.  

 


