Politica de prelucrare a datelor de sanatate in context COVID

Referinte legale:
•
•
•
•
•
•

Regulamentul UE 679/2016
Declaratia Comitetului European pentru Protectia Datelor (EDBP) adoptata la 19.03.2020
Declaratia ANSPDCP
Dispozitiile Directivei UE 58/2002 (Directiva ePrivacy) si Legea 506/2004
Hotararile privind starea de urgenta pe teritoriul national privind stabilirea masurilor care se aplica
pe durata acesteia si combaterea pandemiei de Covid 19
Regulamentul 953/2021 al Parlamentului European si al Consiliului din 14.06.2021 pentru
eliberarea si acceptarea certificatelor interoperabile de vaccinare, testare si vindecare Covid19
pentru a facilita libera circulatie

Temei legal de prelucrare al datelor de sanatate:
•

•

•

•

Regulamentul 679/2016 Art 9 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
Regulamentul 679/2016 Art 9 lit. h) prelucrarea este necesară în scopuri legate de medicina
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
Regulamentul 679/2016 Art 9 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
Regulamentul 679/2016 Art 9 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 ca interdicţia prelucrării acestor
date să nu poată fi ridicată prin consimţământul persoanei vizate;

Exista derogari de la interzicerea prelucrarii datelor de sanatate, :
• dupa cum prevede art. 23 alin (1) lit. e) din Regulamentul (UE) 2016/679 -”Dreptul Uniunii sau
dreptul intern care se aplică operatorului de date sau persoanei împuternicite de operator poate
restricţiona printr-o măsură legislativă domeniul de aplicare al obligaţiilor şi al drepturilor
prevăzute la articolele 12-22 şi 34, precum şi la articolul 5 în măsura în care dispoziţiile acestuia
corespund drepturilor şi obligaţiilor prevăzute la articolele 12-22, atunci când o astfel de
restricţie respectă esenţa drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi constituie o măsură necesară
şi proporţională într-o societate democratică, pentru a asigura (printre altele….)e)alte obiective
importante de interes public general ale Uniunii sau ale unui stat membru, în special un interes
economic sau financiar important al Uniunii sau al unui stat membru, inclusiv în domeniile
monetar, bugetar şi fiscal şi în domeniul sănătăţii publice şi al securităţii sociale;”
• in temeiul dreptului Uniunii sau dreptului national sau acolo unde este necesara protejarea
intereselor vitale ale persoanei vizate (art.9, alin 2, lit c) asa cum Considerentul 46 se refera in
mod explicit la controlul unei epidemii.
Temei legal de prelucrare al datelor in sectorul comunicatiilor electronice:
•

Directiva UE 58/2002 si Legea 506/2004 prevad ca datele privind locatia pot fi prelucrate doar cand
sunt anonimizate sau cu acordul persoanei vizate. Totusi art.15 din Directiva permite statelor
membre sa introduca masuri legislative de protective a securitatii publice. Aceasta masura
exceptionala exte posibila numai daca este o masura necesara, adecvata si proportionala, in
conformitate cu Carta si Convetia Drepturilor Omului. Aceste masuri insa trebuie sa fie limitate
strict la durata de urgenta.

Principiile prelucrarii datelor cu caracter personal in context Covid-19:
•

•
•
•
•

•

Principiul legalitatii si transparentei: HOSPICE informeaza persoanele vizate asupra prelucrarii
datelor lor, intr-o forma concise, transparenta si usor accesibila, utilizand un limbaj clar si simplu.
Aceasta informare se poate face pe mailul angajatilor sau pe site-ul companiei
Principiul colectarii in scopuri determinate, explicite si legitime : datele sunt colectate doar in
scopurile declarate
Principiul minimizarii datelor : colectam minimum de date necesare obtinerii scopului
Principiul exactitatii : HOSPICE va folosi doar aplicatia Check DCC si termometrul pentru
indeplinirea obligatiilor sale
Principiul limitarii legate de stocare : HOSPICE nu pastreaza datele pentru care nu exista o obligatie
legala; pentru cele care trebuie pastrate pentru a proba indeplinirea unei obligatii pe perioada
pandemiei, vor fi sterse intr-o perioada de 2-4 luni dupa incetarea starii care a generat necesitatea
Principiul integritatii si confidentialitatii : HOSPICE respecta prevederile art 23 alin 1, respective
art.32 privind implementarea masurilor tehnice si organizatorice in vederea asigurarii unui nivel de
Securitate corespunzator.

Conform Declaratiei ANSPDCP : “În ceea ce privește dezvăluirea în spațiul public a numelui și stării
de sănătate a unei persoane fizice, subliniem că prelucrarea (dezvăluirea) acestor date se poate
realiza cu consimțământul persoanei în cauză.”

Scopurile prelucrarii datelor de sanatate :
•

Asigurarea obligatiilor legale de prevenire a contaminarii cu Covid 19 si respectarea asigurarii
desfasurarii activitatii la locul de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, pe perioada
starii de alerta

Modalitati de prelucrare a datelor de sanatate in context Covid 19 :
•

•

Verificarea temperaturii angajatilor si vizitatorilor:
o Ordinul comun nr. 874/2020 al Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor Interne
(,,Ordinul MS-MAI’’) privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a triajului
epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu
virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă precizeaza ca anagajatului sau vizitatorului a
carui temperature nu depaseste 37.30 C I se permite accesul in incinta operatorului
o Datele privind temperature corporala nu se stocheaza ulterior masurarii
o Operatorul informeaza persoanele vizate in legatura cu aceasta prelucrare
Verificarea Certificatului digital Covid:
o Se face prin intermediul aplicatiei Check DCC, dupa cum prevede art.14 alin 2 al Masurilor
pentru diminuarea impactului tipului de risc, adoptate prin Hotararea 1090/2021
o Operatorul desemneaza o persoana care sa verifice valabilitatea certificatului, iar datele nu
vor fi puse la dispozitie altor persoane
o Se afiseaza doar datele esentiale de identificare (nume, prenume, data nasterii) si datele
medicale care atesta situatia epidemiologica a persoanei vizate (trecut prin boala, testat
negativ in ultimele 48/72 ore sau vaccinat)
o Operatorul nu verifica identitatea persoanei care prezinta certificatul , daca nu are o obligatie
legala in acest sens
o Aplicatia si terminalul androit folosit nu inregistreaza si nu stocheaza aceste informatii, ci
doar verifica autenticitatea si validitatea certificatelor digitale UE

Orice alta prelucrare a datelor de sanatate se face cu respectarea obligatiilor prevazute de normele legale in
vigoare.

