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Scopuri și obiective

• Descrierea importanței Regulamentului GDPR în sănătate

• Identificarea relației dintre RPD și Procesatorul de date

• Analiza diferitelor tipuri de încălcări ale datelor



Obiectivele învățării

• Listați cel puțin 2 tipuri de încălcări ale datelor

• Analizați cel puțin 3 exemple de încălcări ale datelor

• Enumerați cel puțin 3 circumstanțe în care pot fi procesate datele genetice și de sănătate ale pacienților

• Analizați la cel puțin 4 exemple de date de sănătate și genetice a pacienților

• Enumerați cel puțin 4 principii 

• Explicați cel puțin 5 drepturi de pacienți oferite prin legile UE 



Termeni și cuvinte cheie

- Încălcarea Datelor
-Drepturile pacienților
-Principiile Regulamentului GDPR
-Date de sănătate
-Date genetice 
-Încălcarea confidențialității
-Încălcarea disponibilității
- Încălcarea integrității

Imagine de Gerd Altmann din Pixabay

https://pixabay.com/users/geralt-9301/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1989147
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1989147


Tipuri de încălcări ale datelor

1 „Încălcarea confidențialității” - în cazul în care există o divulgare 
sau acces accidental la date cu caracter personal, cunoscute ca date 
cu caracter personal de către o entitate
2 „Încălcarea disponibilității” - în cazul în care există o pierdere a 
accesului la sau distrugerea accidentală a datelor cu caracter personal
3 „Încălcarea integrității” - în cazul în care există o modificare 
neautorizată a datelor cu caracter personal

Imagine de Darwin Laganzon din Pixabay

https://pixabay.com/users/madartzgraphics-3575871/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1923446
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1923446


Exemple de încălcări ale datelor

Imagine de Darwin Laganzon din Pixabay

• Când personalul furnizează informații personale din greșeală 
destinatarilor greșiți

• Când utilizați canale neautorizate, în încercarea de a schimba 
informații

• Când personalul dvs. salvează informații pe un dispozitiv neautorizat
• Atunci când un contractor, care accesează informații personale, face 

acest lucru fără autorizație prealabilă sau 
• Când personalul eliberează informații personale
• Când o bază de date este spartă
• Când personalul pierde calculatoarele etc.

https://pixabay.com/users/madartzgraphics-3575871/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1923446
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1923446


Exercițiu: definiți tipul de încălcare a datelor

1) Analizați și înțelegeți clar punctele 
menționate anterior

2) Citiți mai jos punctele și recunoașteți cele 3 
încălcări ale datelor

1) O agenție UE cu un sistem de fișiere în rețea, care are boli rare, își gestionează propria infrastructură. Cineva detectează un 
atac ransomware după ce se folosește un stick USB personal. Mai mult, nimeni nu are acces adecvat la datele de pe serverele de 
fișiere.
2) Un membru HR trimite accidental un e-mail tuturor candidaților, care au fost respinși, pentru recrutare cu adresele de e-mail
în câmpul cc în loc de câmpul bcc.
3) O agenție UE are un atac ransomware care are un impact asupra tuturor datelor personale ale cetățenilor UE înregistrați într-
un anumit program de finanțare care sunt criptate. Nu există disponibilitate backup și datele nu pot fi restaurate.

Imagine de Clker-Imagini Vector-Gratuite din Pixabay

https://pixabay.com/users/Clker-Free-Vector-Images-3736/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=308509
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=308509


Protecția datelor în sănătate

Imagine de mcmurryjulie din Pixabay

Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) recunoaște 
datele legate de sectorul sănătății ca o categorie specială de date și 
definește datele de sănătate în scopuri de protecție a datelor. Astfel 
principiile inovatoare furnizate împreună cu GDPR, sunt relevante și 
aplicabile datelor de sănătate și protecțiilor specifice pentru datele 
personale de sănătate.

https://pixabay.com/users/mcmurryjulie-2375405/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1476525
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=1476525


Responsabil cu protecția datelor, controlor de date și 
procesator: relația lor

Conform articolului 8:
• Operatorul și procesatorul trebuie să se asigure că responsabilul cu 

protecția datelor este inclus în proces, în mod corespunzător și în 
timp util, în toate subiectele legate de protecția datelor cu caracter 
personal.

• Operatorul și procesatorul trebuie să ofere sprijin responsabilului cu 
protecția datelor în îndeplinirea sarcinilor menționate la articolul 39, 
oferind resursele necesare pentru îndeplinirea acestor sarcini și 
accesul la datele cu caracter personal

• Operatorul și procesatorul ar trebui să se asigure că responsabilului 
cu protecția datelor nu i se oferă nicio indicație cu privire la 
exercitarea acestor sarcini. Imagine de Biljana Jovanovic din Pixabay

https://pixabay.com/users/BiljaST-2868488/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2765707
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2765707


Responsabil cu protecția datelor, controlor de date și 
procesator: relația lor

Conform articolului 8:
• Responsabilul cu protecția datelor trebuie să raporteze la cel mai înalt 

nivel de management al operatorului sau al procesatorului.
• Persoanele vizate ar trebui să intre în contact cu responsabilul cu 

protecția datelor, cu privire la toate aspectele legate de prelucrarea 
datelor lor personale și de exercitarea drepturilor lor în temeiul 
prezentului regulament.

• Responsabilul cu protecția datelor ar trebui să aibă confidențialitate 
cu privire la îndeplinirea sarcinilor sale, în conformitate cu legislația 
Uniunii sau a statelor membre.

• Responsabilul cu protecția datelor poate îndeplini alte sarcini și 
atribuții. Imagine de Biljana Jovanovic din Pixabay

https://pixabay.com/users/BiljaST-2868488/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2765707
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=2765707


Importanța GDPR în sănătate

• Dreptul fundamental al pacienților la date de sănătate sigure este o 
problemă importană în diferite contexte, cum ar fi asistența 
medicală, inclusiv serviciile de îngrijire

• Datele de sănătate și genetice aparțin categoriei „date sensibile”
• Prelucrarea datelor de sănătate este cheia pentru buna funcționare 

a serviciilor medicale, pentru siguranța pacienților și pentru o 
cercetare avansată și îmbunătățirea sănătății publice. 

• Organizațiile de pacienți colectează și utilizează datele pacienților în 
activitățile lor de advocacy sau cercetare. 

Imagine de vjohns1580 din Pixabay

https://pixabay.com/users/vjohns1580-765651/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=781422
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=781422


De ce un nou regulament în GDPR? 

• Noile tehnologii oferă oamenilor cu o mare varietate de 
oportunități de colectare, utilizare și partajare a datelor de sănătate 
mai eficient, de exemplu pentru a împuternici pacienții

• Noile tehnologii oferă oamenilor oportunități legate de gestionarea 
adecvată a bolilor lor.

• În 2015, un Eurobarometru special privind protecția datelor a arătat 
că majoritatea cetățenilor nu s-au simțit siguri de ceea ce se 
întâmplă cu datele lor în zilele noastre.

• Noul regulament își propune să abordeze acest lucru până la 
împuternicirea cetățenilor cu mai multe drepturi și informații.

Imagine de Pete Linforth din Pixabay

https://pixabay.com/users/TheDigitalArtist-202249/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3220293
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=3220293


PRINCIPII SENS
Legalitate, corectitudine și 

transparență

Datele trebuie prelucrate în conformitate cu legislația Uniunii 

Europene și a statelor membre, iar operatorii de date trebuie să 

fie transparenți cu pacienții în ceea ce privește ceea ce se 

întâmplă cu datele lor personale
Limitarea scopului Datele trebuie colectate pentru un anumit scop explicit și nu 

pot fi utilizate în alte scopuri decât acesta. Cu toate acestea, se 

consideră că prelucrarea ulterioară pentru cercetarea științifică 

nu este incompatibilă cu acest principiu.
Minimizarea datelor Înseamnă că operatorul de date ar trebui să pună întrebări cu 

privire la informații despre pacienți care sunt necesare și 

relevante pentru scopul pentru care colectează date.
Acuratețe Controlorii trebuie să se asigure că există un nivel adecvat de 

acuratețe. În caz contrar, controlerul ar trebui să întreprindă 

măsurile logice pentru a le corecta.
Stocare limitată Datele pot fi salvate și stocate doar pentru o perioadă limitată, 

cu excepția arhivării și a cercetării științifice.
Integritate și confidențialitate Datele trebuie prelucrate într-un mod care elimină riscurile 

pentru confidențialitatea și integritatea datelor.
Responsabilitate Acesta este un principiu nou, care este legat de aplicarea 

principiilor în lege și solicită dovezile necesare de 

responsabilitate și respect. 



Circumstanțele în care datele genetice și de 
sănătate ale pacienților pot fi procesate

Imagine de Stefan Schranz din Pixabay

Dacă pacientul oferă consimțământul explicit pentru utilizarea datelor sale

Dacă datele sensibile reflectă identitatea pacienților

Dacă este un interes vital pentru pacienți 

Scopuri de îngrijire a sănătății
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https://pixabay.com/users/Stefan_Schranz-594890/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=538883
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=538883


Circumstanțele în care datele genetice și de 
sănătate ale pacienților pot fi procesate

Imagine de Stefan Schranz din Pixabay

Interes public și sănătate publică 

Controlul datelor pacienților în ceea ce privește angajarea, securitatea socială
și legea protecției sociale

Din alte motive legate de părțile interesate

Cercetări istorice și scopuri statistice
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https://pixabay.com/users/Stefan_Schranz-594890/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=538883
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=538883


Exemple de date genetice și de sănătate ale 
pacienților

Imagine de Stefan Schranz din Pixabay

Formularele de consimțământ informat pentru studiile clinice primesc 
consimțământul pacienților cu privire la utilizarea datelor lor.

Este important de observat că această prevedere poate genera întrebări 
atunci când este vorba informații publice de sănătate personală pe internet

Într-o situație de urgență medicală în care pacientul este inconștient.

Dacă specialistul dumneavoastră are nevoie să anunțe medicul generalist 
despre sănătatea dumneavoastră ea / el nu are nevoie de 

consimțământul dvs. pentru a o face.
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https://pixabay.com/users/Stefan_Schranz-594890/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=538883
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=538883


Imagine de Stefan Schranz din Pixabay

Protejați populația împotriva unei grave
amenințări transfrontaliere pentru sănătate

Pacientul are nevoie de tratamentul necesar în domeniul
angajării (de exemplu, pentru concedii de boală)

Datele pacienților pot fi prelucrate și în cazul oricărei cereri legale

Cercetătorii pot folosi datele pacienților fără a cere consimțământul explicit
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Exemple de date genetice și de sănătate ale 
pacienților

https://pixabay.com/users/Stefan_Schranz-594890/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=538883
https://pixabay.com/?utm_source=link-attribution&utm_medium=referral&utm_campaign=image&utm_content=538883


Drepturile pacienților conform legislației UE



Drepturile pacienților conform legislației UE



Drepturile pacienților conform legislației UE



Drepturile pacienților conform legislației UE



Rezumat
În această lecție, elevul învață să fie capabil să identifice principiile protecției datelor, care 
sunt următoarele:

• Legalitate, corectitudine și transparență

• Limitarea scopului

• Minimizarea datelor

• Acuratețe

• Stocare limitată

• Integritate și confidențialitate

• Responsabilitate

în plus,  Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR) recunoaște datele legate de 
sectorul sănătății ca o categorie specială de date și definește datele de sănătate pentru 
protecția datelor scopuri. 
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