
 
  

Declarație de consimțământ 

 

În calitate de pacient al Spitalului Clinic Municipal de Urgența Timișoara veți beneficia de serviciile 
medicale necesare evaluării stării Dumneavoastră de sănătate și/sau îngrijirilor medicale necesare îmbunătățirii 
acesteia. 

Pentru a putea să ne atingem aceste obiective comune avem nevoie să înregistrăm și să prelucrăm unele 
date personale (statistice și medicale), activitate ce este reglementată de Legea 677/2001, lege ce transpune 
Directiva 95/46/EC a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995. 

În conformitate cu prevederile acestei legi, SCMUT vă pune la dispoziție un acord privind prelucrarea 
datelor cu caracter personal ce cuprinde definiții, principii și drepturile Dumneavoastră precum și persoanele și 
modalitățile de contact pentru exercitarea acestor drepturi. Spitalul Clinic Municipal de Urgența Timișoara vă 
asigură că am organizat pentru Dumneavoastră un sistem sigur și eficient de protecție a datelor personale 
asigurând confidențialitatea acestora, protejarea vieții private și limitarea accesului numai în interesul îngrijirii 
sănătății. 

De asemenea, datele înregistrate nu vor fi transmise în străinătate și nici unor terți fără acordul 
Dumneavoastră. Vă rugăm să citiți cu atenție Formularul pentru Prelucrarea datelor cu caracter personal al 
Spitalului Clinic Municipal de Urgența Timișoara și să vă exprimați acordul pentru prelucrarea datelor personale. 
Rămânem la dispoziția Dumneavoastră pentru orice nelămurire. 

 
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea 

datelor menționate mai jos sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect 
ulterior printr-o notificare gratuită către Spitalul Clinic Municipal de Urgența Timișoara.  Notificarea de revocare 
a consimțământului poate fi realizată spre exemplu prin e-mail către secretariat@smtm.ro  sau în spital, in cadrul 
registraturii sau secretariatului. Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează 
legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă 
consimțământul nu este acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus. 
În cazul în care aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către 
Spitalul Clinic Municipal de Urgența Timișoara în general, vă rugăm să nu ezitați să contactați ofițerul nostru 
pentru protecția datelor la adresa de e-mail: secretariat@smtm.ro  
 

Puteți afla mai multe informații despre modalitatea în care Spitalul Clinic Municipal de Urgența 
Timișoara procesează datele clienților pe pagina noastră web:  http://www.spitalul-municipal-timisoara.ro . 
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Formular pentru Prelucrarea datelor cu caracter personal al Spitalului Clinic Municipal de Urgența 

Timișoara 
 

Sunt de acord ca Spitalul Clinic Municipal de Urgența Timișoara, cu sediul in Str. Hector nr.1, 
Timisoara, Cod Poștal 300041, România, să fie autorizată să proceseze datele mele personale, precum și datele 
care sunt colectate în cadrul serviciilor medicale prestate de către Spitalul Clinic Municipal de Urgența 
Timișoara, în scopul asigurării protecției sociale prin servicii de sănătate. 
 
Prin acest acord consimt faptul ca:  

• sunt obligat(a) sa furnizez datele de identificare, refuzul meu de a furniza aceste date determina 
imposibilitatea acordării serviciilor medicale solicitate. 

• Spitalul Clinic Municipal de Urgența Timișoara are  acces la datele medicale personale, in calitate de 
pacient. 

• Imi  acord consimțământul de acces la datele medicale personale, in calitate de apartinator  in cazul in 
care starea medicala a pacientului pe care il insotesc nu ii permite sa ofere detalii personale. 

• Spitalul Clinic Municipal de Urgența Timișoara are  acces la toate informațiile privind starea proprie in 
calitate de pacient respectiv rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul si tratamentul 

• Imi  acord consimțământul de acces la datele medicale personale, in calitate de pacient in cazul în care 
informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul 
propriu. 

 
Cunosc faptul ca:  

• In calitate de pacient, am acces la datele medicale personale. 
• Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această 

imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu 
consimțământul pacientului. 

• Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea 
publică.  

• Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, 
tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar şi după decesul acestuia. 

• Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care îmi dau consimțământul 
explicit sau dacă legea o cere în mod expres 

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

Nume și prenume (a se completa cu majuscule): ________________________________________________ 

�  Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor mele personale  în 
scopurile descrise în această declarație de consimțământ. Acest formular este valid numai în cazul în care 
această căsuță este bifată cu X. 

Data completării:          Semnătură: 
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