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În atenţia:
Domnului Vlad Barbu,

Stimate domn,

Vă informăm că adresa  transmisă  prin  e-mail  a fost  înregistrată  la  registratura  generală  a
autorităţii de supraveghere, sub nr. 7210 din 17 martie 2016.

Faţă de solicitarea dumneavoastră, precizăm că, SC Onco Card SRL figurează în registrul
electronic de eviden ă al  prelucrărilor de date cu caracter personal cu notificarea  ț nr. 29140 (cod
electronic  995997459658)  având  ca  scopuri  ”servicii  de  sănătate”,  ”statistică”  i  ”cercetareș

tiin ifică”,ș ț  comunicat prin adresa noastră anterioară nr. 16234 din 14 august 2013.
De asemenea, precizăm că, aveţi posibilitatea de a consulta registrul electronic de evidenţă al

prelucrărilor de date cu caracter personal, consultând Registrul on-line al notificărilor, aflat pe site-
ul  autorităţii  de  supraveghere,  www.dataprotection.ro, registru  ce  este  deschis  spre  consultare
publicului.

Totodată, vă informăm că, în data de 28 decembrie 2015 a fost publicată în Monitorul Oficial
nr. 969 Decizia nr. 200/2015 a preşedintelui ANSPDCP pentru stabilirea cazurilor de prelucrare a
datelor  cu caracter personal  pentru care nu este necesară notificarea şi  abrogarea unor decizii.
Astfel,  dispoziţiile  art.  1 din decizia  sus  –  amintită  prevăd că  nu este  necesară  notificarea către
ANSPDCP,  cu excepţia categoriilor  de  date  menţionate  expres  şi  pentru care  urmează a  se
completa formularul de notificare. 

Prin urmare, în situaţia în care nu prelucraţi date de natura celor arătate în dispoziţiile art. 1 ori
dacă  prelucrarea  este  prevăzută  de  lege  (art.  1  alin.  (2)  din  decizie)    nu  mai  este  necesară  
completarea formularului de notificare  .  

Cu  toate  acestea,  scutirea  de  obligaţia  de  a  notifica  autoritatea  de  supraveghere  nu  vă
exonerează, în calitate de operator în sensul Legii nr. 677/2001, de îndeplinirea celorlalte obligaţii
care vă revin potrivit dispoziţiilor legale aplicabile în domeniul protecţiei datelor cu caracter personal,
cu precădere a celor privind asigurarea drepturilor persoanelor vizate, precum şi a confidenţialităţii şi
securităţii datelor.

Totodată, vă aducem la cunoştinţă că, de pe site-ul autorităţii de supraveghere, care cuprinde,
printre  altele,  şi  secţiunile  ”Cazuri  depunere  notificare”,  „Ştiri”,  „Legislaţie”,  „Proceduri”  şi
“Informaţii  generale”,  aveţi  posibilitatea de  a  obţine  informaţii  referitoare la  obligaţiile  ce revin
operatorilor  în  contextul  prelucrării  datelor  cu  caracter  personal,  reglementate  prin  Legea  nr.
677/2001, modificată şi completată, şi deciziile emise în aplicarea acestui act normativ.

Şef Serviciu Înregistrare Operatori,

Adina DIACONESCU

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, potrivit notificării nr. 2447, în conformitate cu
Legea nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale de înregistrare a notificărilor şi statistică. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita
drepturile de acces, de intervenţie şi de opoziţie în condiţiile prevăzute de Legea nr.677/2001, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată, trimisă pe adresa autorităţii.
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