
 

 

 

 

 
„Securitate în sănătate. Protecția datelor personale:  

proceduri și responsabilități.” 
- 21 noiembrie 2017 – 

 
 Dosarele medicale reprezintă cea mai atractivă țintă pentru criminalitatea 
informatică datorită prezenței în același loc a informațiilor confidențiale, cum ar fi cele 
privind identitatea, datele de contact, datele de facturare, istoricul medical etc. 
Instituțiile medicale și serviciile financiare au fost domeniile cele mai vulnerabile pentru 
atacurile de tip ransomware, cu o rată de penetrare peste media globală, care a fost de 
40% in anul 20161. Aceste industrii sunt printre cele mai dependente de informațiile 
electronice, astfel încât sunt primele către care atacatorii se îndreaptă datorită faptului 
că sunt extrem de vulnerabile, neavând tehnologiile necesare detectării atacurilor sau 
copii de siguranță (la zi) ale datelor relevante. Răscumpărarea medie pentru decriptarea 
datelor a crescut de 3 ori față de anul 2014 (de la 373$ în anul 2014, la 1077$ în anul 2016), 
iar 72% din instituțiile infectate cu ransomware și-au pierdut accesul la date pentru mai 
mult de 2 zile. Pierderile cauzate de ransomware la nivel global, în anul 2017, sunt 
previzionate a fi de peste 5 miliarde de dolari. 
 Conform studiului „2014 Data Breach Category Summary”, dosarele medicale 
reprezintă cea mai atractivă țintă pentru criminalitatea informatică, reprezentând 43% 
din totalul atacurilor. Principala provocare constă în creșterea nivelului de protecție a 
datelor fără a împiedica accesul rapid al cadrelor medicale la informațiile ce pot salva 
viața pacienților. 
 
 Riscurile cibernetice pentru organizațiile medicale pot fi: 
 - Furtul de identitate rezultat din pierderea sau furtul datelor din înregistrările 
dosarului medical; 
 - E-vandalism; 
 - Breșele de securitate în dosarele medicale de sănătate; 
 - Riscurile de continuitate a afacerii datorate mecanismelor de securitate sau a 
virușilor; 
 - Cyber extortion; 
 - Costurile asociate notificărilor de securitate, managementului crizelor si 
soluțiilor de disaster recovery. 
 Implicații majore sunt de așteptat în cadrul aplicațiilor specializate din domeniul 
medical, mai ales în zona de Big Data, Cyber Disaster Recovery, Mobile Computing, 
Data Loss Prevention, precum și în ceea ce privește controlul accesului sau 
vulnerabilitățile aplicațiilor. 
 
 Din perspectivă europeană, 74% dintre europeni consideră că informațiile 
medicale sunt informații personale. În același timp, doar 50% dintre români consideră 
că informațiile medicale sunt informații personale. 
  

                                                   
1 conform https://www.malwarebytes.com/surveys/ransomware/ 



 

 

 
 
 
 Din punctul de vedere al reglementărilor la nivelul UE privind protecția datelor cu 
caracter personal (General Data Protection Regulation – GDPR), datele medicale sunt 
considerate categorii speciale de date de acest tip, orice pacient având dreptul de a 
solicita o copie a datelor personale care fac obiectul unei prelucrări. În cazul în care 
pacientul depune cererea prin mijloace electronice și nu solicită altfel, informațiile pot fi 
furnizate într-o formă electronică utilizată în mod obișnuit, ceea ce înseamnă un fișier 
uzual, de tip PDF sau alt format de uz general. Conform GDPR, pacientul are dreptul de 
a-și administra sau transfera singur dosarul medical electronic. În acest sens, operatorul 
de date are obligația de a-i oferi pacientului informațiile într-un format electronic 
standard, deschis și utilizat în mod obișnuit. Costurile generate de implementarea 
modificărilor aduse de GDPR nu vor putea fi imputate persoanelor vizate și nici nu vor 
putea fi folosite ca justificare a refuzului de a răspunde solicitărilor de portabilitate a 
datelor. 
 
 Ce înseamnă GDPR (General Data Protection Regulation)? 

Parlamentul European a adoptat GDPR în aprilie 2016. Aceasta prevede dispoziții 
care impun întreprinderilor să protejeze datele cu caracter personal și viața privată a 
cetățenilor UE pentru tranzacțiile care au loc în statele membre ale UE. De asemenea, 
GDPR reglementează exportul de date cu caracter personal în afara UE. Dispozițiile 
sunt aplicate în toate cele 28 de state membre ale UE, fiind vorba de un singur standard.  

Orice companie care stochează sau procesează informații personale despre 
cetățenii UE din statele UE trebuie să respecte GDPR, chiar dacă nu au o prezență în 
cadrul UE. Criteriile specifice pentru companiile care trebuie să se conformeze sunt:  

• Prezență într-o țară a UE. 
• Fără prezență în UE, dar prelucrează date cu caracter personal ale rezidenților 

europeni. 
• Mai mult de 250 de angajați. 
• Mai puțin de 250 de angajați, dar prelucrarea datelor sale afectează drepturile și 

libertățile persoanelor vizate, nu este ocazională sau include anumite tipuri de date 
personale sensibile.  

Aceasta înseamnă, practic, aproape toate companiile. Începând cu data de  25 
mai 2018, dispozițiile sunt obligatorii. 

În privința costurilor de conformare cu cerințele GDPR, spre exemplu, potrivit 
unui studiu PwC2, 68% dintre companiile din SUA se așteaptă să cheltuiască între 1 
milion și 10 milioane USD, iar 9% se așteaptă să cheltuiască mai mult de 10 milioane 
USD. 
 
 
 
 
 
 

                                                   
2 https://www.csoonline.com/article/3202771/data-protection/general-data-protection-regulation-gdpr-

requirements-deadlines-and-facts.html 



 

 

 
 

 
Ce se întâmplă dacă firma mea nu respectă GDPR? 
GDPR permite sancțiuni rapide de până la 20 de milioane de euro sau 4% din 

cifra de afaceri anuală globală, oricare dintre acestea este mai mare, pentru 
nerespectarea obligațiilor. Potrivit unui raport al companiei Ovum3, 52% dintre 
companii consideră că vor fi amendate pentru nerespectarea obligațiilor. Firma de 
consultanță în management Oliver Wyman apreciază că UE ar putea colecta până la 6 
miliarde dolari în amenzi și sancțiuni în primul an. 
 

Ce tipuri de date privind confidențialitatea protejează GDPR? 
• Informații de identitate de bază, cum ar fi numele, adresa și numerele de 

identificare 
• Datele Web, cum ar fi locația, adresa IP, datele cookie și etichetele RFID 
• Sănătate și date genetice 
• Date biometrice 
• Date rasiale sau etnice 
• Opiniile politice 
• Orientarea sexuală 
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