
Informarea pacienților 

cu privire la  utilizarea  datelor cu caracter personal 

Institutul Clinic de Urologie și  Transplant Renal, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Clinicilor 

nr. 4-6, denumit în continuare ICUTR, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Conform cerințelor Legii 677 din 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată 

și ale Legii nr. 506/ 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private 

în sectorul comunicațiilor electronice, modificată, ICUTR are obligația de a administra în condiții 

de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. 

                   Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare: 

a) Pentru întocmirea fișei medicale și a registrelor de evidență a pacienților 

b) Pentru realizarea investigațiilor, a actului medical propriu-zis și a celui educațional, 

c) În vederea îmbunătățirii modului de comunicare cu pacienții, prin intermediul telefonului 

și a poștei electronce, pentru comunicarea operativă și eficientă a informațiilor necesare 

derulării raporturilor dintre dvs. și ICUTR. 

  Sunteți obligați să furnizați datele personale solicitate la consult sau internare. În  cazul 

nefurnizării corecte și complete a acestora, ICUTR poate să refuze inițierea de raporturi cu 

dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerințele Ordinului 

Ministerului Sănătății nr. 1782/2006 privind înregistrarea și raportarea statistică a pacienților 

care primesc servicii medicale în regim de spitalizare continuă și spitalizare de zi, precum  și a 

reglementărilor  în domeniul protecției datelor.  

Informațiile înregistrate și utilizate sunt destinate utilizării de către ICUTR și sunt comunicate 

exclusiv  Casei de Asigurări de Sănătate și Școlii Naționale de Sănătate Publică, Management și 

Perfecționare în domeniul sanitar sau altor eventuali parteneri împuterniciți autorizați, cum ar fi 

Spitalul Clinic Județean de Urgență, al cărui laborator efectuează analize medicale pentru pacienți 

ai ICUTR. 

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor 

și de a vă opune prelucrărilor de date personale care vă privesc cu excepția situațiilor prevăzute 

expres de lege, când prelucrarea datelor de către ICUTR este obligatorie.  Pentru orice situație 

neprevăzută de lege, vi se va solicita un consimțământ  scris de utilizare a datelor personale. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către 

conducerea ICUTR. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.     

La internarea în ICUTR veți fi rugat să confirmați prin semnătură, că ați fost informat cu 

privire la  utilizarea  datelor dumneavoastră  cu caracter personal. 

 


