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DREPTUL LA INFORMARE

Potrivit Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire 
la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor 
date, modificată si completată, Spitalul de Psihiatrie Voila Campina, ca 
unitate ce furnizează servicii de sanatate mintala “are obligația de a 
administra in condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, 
datele dumneavoastră cu caracter personal (datele de identificare 
oferite de către dumneavoastră la momentul internării si datele privind 
starea de sanatate obținute pe parcursul sau finalul perioadei de 
spitalizare).

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se va 
face automatizat/manual si are drept scop asigurarea serviciilor de 
sănătate, precum si colectarea de date in vederea realizării de raportări 
statistice

Sunteți obligat(a) să furnizați datele, acestea fiind necesare pentru 
funcționarea sistemului de asigurări de sănătate la nivel local potrivit 
Legii 95/2006. Refuzul dvs. de a furniza aceste date determină 
imposibilitatea acordării serviciilor de sănătate.

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către SPITAL și 
sunt comunicate altor destinatari (CAS Prahova, CNAS, alti parteneri 
contractuali ai SPITALULUI), în condițiile legii.

Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele 
investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale 
sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia. Informațiile cu 
caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își 
dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

în cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii 
medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea 
consimțământului nu mai este obligatorie.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiati de dreptul de acces, de 
intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii 
individuale si dreptul de a va adresa justiției. Datele dumneavoastră nu 
vor fi transferate în străinătate. Daca unele din datele despre 
dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informați cât mai curând 
posibil.
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