
 

 

Unitatea de învăţământ:LICEUL TEHNOLOGIC,,VICTOR FRUNZA” 

Adresa:str. TOAMNEI, NR. 4, RM. SARAT, jud. BUZAU, 

Tel/fax: +40(0)238563970 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVID PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

Liceul Tehnologic “VICTOR FRUNZĂ” RM. SĂRAT 

 

Dragi Elevi și Părinți, 

Dorim să vă aducem la cunoștință faptul că la data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare 

Regulamentul general privind protecția datelor (RGPD). 

Liceul nostru tratează cu seriozitate informațiile confidențiale, în acest sens vă  informează prin 

prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în 

conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea 

datelor personale, Legea 190/2018. 

Din data de 25 mai 2018, actualizăm politica noastră de confidențialitate în conformitate cu noua 

lege privind protecția datelor din regulamentul general al UE privind protecția datelor (GDPR). 

Actualizările oferă o mai mare claritate și transparență cu privire la modul în care protejăm și 

gestionăm informațiile dvs. personale, precum și cum vă puteți controla informaţiile. 

 

Director, 

 

 

 

Pentru mai multe detalii accesaţi  

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA PRELUCRĂRII 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL (ANSPDCP) 

 

Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, 

România. 

Mail:anspdcp@dataprotection.ro  

Tel: +0318.059.211;    

        +0318.059.212 

mailto:anspdcp@dataprotection.ro


 

 

Nota de informare privind prelucrarea datelor personale 

ale elevilor şi personalului unităţii 

 

DATELE PERSONALE FOLOSITE: 

 

•Numele și prenumele 

•Data și locul nașterii 

•CNP 

•Școala absolvită și media admitere 

•Numele și prenumele părinților 

•Date de contact ale părinților/tutorilor legali (adresa de domiciliu și de 

corespondență, telefon, e-mail) 

•Religia și etnia (în vederea exprimării opțiunii privind studiul 

disciplinei Religie) 

•Starea financiară a părinților (în vederea solicitării burselor școlare/ de 

merit/sociale și/sau de premii) 

•Rezultatele școlare la final de an de studiu/ciclu de învățământ, 

examene, concursuri 

•Imaginea 

•Starea de sănătate 

 

 

 

 



 

 

POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE 

 

Începând cu 25 mai 2018 este aplicabil regulamentul European nr. 

697/2016 pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal. Regulamentul 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a 

datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice. Datele cu caracter 

personal sunt acele datele care identifică direct o persoană fizică precum 

nume, prenume, adresă de domiciliu, mail, sau nr. de telefon dar și 

orice alte date care permit identificarea indirectă a acesteia, cum ar fi, în 

anumite cazuri, numărul matricol al elevilor. 

Regulamentul privind protecția datelor cu caracter personal este 

aplicabil oricărei entități juridice care procesează datele personale în 

activitatea lor (angajați, furnizori,etc). 

Suntem transparenți față de angajații, elevii, părinții, colaboratorii și 

partenerii noștri, astfel, confirmăm faptul că sunt cunoscute datele cu 

caracter personal pe care le colectăm și care sunt scopurile pentru care 

folosim datele cu caracter personal. Folosim numai datele cu caracter 

personal necesare unei bune desfășurări a activității unității noastre de 

învățământ. 

Având în vedere cele de mai sus, în vederea prelucrării, procesării 

datelor cu caracter personal este necesar acordul dumneavoastră. În 

acest sens, urmează să vă contactăm pentru a ne comunica hotărârea 

luată. 

Liceul Tehnologic ”Victor Frunză”, cu sediul în Municipiul Rm 

Sărat, Strada Toamnei nr 4, respectă confidențialitatea și securitatea 

prelucrării datelor cu caracter personal. 

 



 

 

 

SCOPUL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 În conformitate cu legislaţia naţională (Legea 102/2005, modificată și 

completată, Legea nr. 190/2018, Legea nr. 506/2004) şi europeană 

(Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2016/680/CE, Directiva 2002/58/CE) 

în vigoare, UMC  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi 

numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. 

 LTVF  prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu 

prevederile GDPR, în calitate de operator, prin intermediul 

serviciilor/birourilor/compartimentelor, ţinând cont de prevederile specifice 

aplicabile, pentru derularea următoarelor activități: 

 

1. Furnizarea serviciilor educaţionale în învățământul preuniversitar, 

administrative, de sănătate și siguranță în unitatea de învățământ, respectiv 

odată cu înscrierea în învățământul preuniversitar:  

•Întocmirea documentelor școlare (contract educațional, acord practică, fișă înscriere elev, 

cataloage, carnete elev) 

• asigurării manualelor școlare; 

• acordării de burse și a altor forme de ajutor social; 

• luării în evidență în cadrul cabinetelor medicale ale unității; 

• participării la programe și proiecte naționale și internaționale; 

• realizarea unor situații statistice; 

• eliberării de documente necesare pentru: instituții medicale, operatori de transport, ONG-uri, 

fundații, asociații, instituții, agenții economici, cluburi și organizații – pentru desfășurarea 

de activități extrașcolare, unități de învățământ din țară și din străinătate (membre UE). 

• afișării rezultatelor la examenele naționale, olimpiade și concursuri în format letric la avizier 

și în format electronic pe site-ul școlii, prelucrarea ulterioară prin stocare a acestor date se 

realizează în scopul arhivării în conformitate cu legislația specifică sistemului național de 

educație și în scopuri statistice nefiind incompatibile cu scopul inițial pentru care au fost 

colectate, cu respectarea măsurilor tehnice de securitate împotriva prelucrării ilegale; 



 

 

• monitorizării audio-video în cadrul examenelor și concursurilor naționale, datele cu caracter 

personal fiind prelucrate de ministerul educației în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în 

scopul monitărizării persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice; 

• folosirii imaginii foto/video a preșcolarilor și elevilor în scopul promovării imaginii școlii pe 

site, rețele de socializare, panouri, etc.; 

• prelucrării rezultatelor obținute de elevi la Olimpiade și concursuri, naționale și 

internaționale și afișarea lor pe site. 

• Întocmirea și eliberarea actelor de studii (diplome, certificate, foi matricole) 

• Eliberarea unor documente solicitate de elev/părinți (adeverințe de elev, adeverințe de 

studii) 

• Comunicarea în scris, telefonic, electronic între școală și părinți 

• Întocmirea situațiilor școlare de final de an și final de liceu 

• Situații diverse solicitate de terți, în interesul elevilor (primărie, inspectorat școlar, 

ministerul educației) 

• Promovarea imaginii școlii 

• Siguranța elevilor pe timpul derulării cursurilor (prin sistem de supraveghere video a 

holurilor și a curții școlii) 

• Asigurarea unor condiții adecvate stării de sănătate a elevilor, inclusiv pentru elevii cu 

c.e.s. 

 

 Calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul 

preuniversitar şi se păstrează  pe tot parcursul școlarității (până la 

terminarea studiilor din învățământul secundar superior liceal, profesional, 

respectiv terțiar non-universitar). Atât dobândirea, cât și pierderea calității de 

elev sunt prevăzute în Statutul elevului, aprobat prin Ordinul Ministrului 

Educației Naționale 47472 din data de 10.08.2016. 

2. Îndeplinirea tuturor obligațiilor legale ale LTVF, ca furnizor de 

servicii educaționale, față de autoritățile publice de resort. 

3. Scopuri statistice solicitate de Agenția Română de Asigurare a 

Calității în Învățământul Preuniversitar(ARACIP), Ministerul Educației 

Naționale (MEN), Institutul Național de Statistică (INS), în vederea 



 

 

efectuării stagiilor de pregătire practică si a mobilităţilor ERASMUS şi 

ERASMUS +. 

 4. Executarea contractului individual de muncă: 

• întocmirea dosarului de personal 

• Completarea REVISAL; 

• fişa postului 

• Întocmirea şi transmiterea statelor de plată; 

• Alimentarea cardului de salariu; 

• Plata salariului şi/sau altor sume (deconturi) prin virament bancar; 

• Comunicarea angajat – angajator; 

• Respectarea oricărei cerinţe legale de reglementare în domeniul sănătăţii şi securităţii 

muncii (colaborarea şi schimbul de informaţii cu medicul de medicina a muncii, prevenirea si stingerea 

incendiilor PSI/SU) ; 

• Declaraţia 112; 

• Monitorizarea/securitatea persoanelor, spaţiilor, bunurilor utilizate de LTVF; în acest 

context LTVF poate supraveghea video unele părţi ale incintelor în care îşi desfăşoară activitatea pentru 

asigurarea pazei şi protecţiei persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a împrejmuirilor 

acestora; 

• Scopuri arhivistice; 

• Scopuri statistice; 

• executarea unui contract care conţine date personale ale salariatului sau demersuri 

anterioare încheierii contractului în legătură cu executarea contractului;  

• prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes 

public; 

• prelucrarea este necesara pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau a altei 

persoane fizice; 

• prelucrarea este necesara în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de parte 

terţă. 

5. Organizare/derulare evenimente; 

6. Soluționarea disputelor și litigiilor; 

7. Înregistrarea și soluționarea notificărilor de încălcare a securității 

datelor cu caracter personal; 

8. Încheiere contracte de furnizare de bunuri/servicii; 



 

 

 

 Prelucrarea în alte scopuri decât cele contractuale şi legale se va realiza 

doar în baza consimţământului persoanei vizate. 

 

 

 

TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII DATELOR 

 

 Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru 

îndeplinirea obligațiilor legale care îi revin operatorului (LTVF), conform 

articolului 6 alin. 1 literele a), b) şi c) din GDPR. 

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter 

personal, LTVF  va solicita consimțământul dvs. în conformitate cu 

prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. 

 Legislația care guvernează, în principal, activitățile derulate de 

serviciile/birourile/compartimentele din cadrul LTVF  sunt următoarele: 

• Regulamentul 2016/679/UE, al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

• Directiva 2016/680/CE, privind protecția persoanelor fizice 

referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal de către autoritățile 

competente în scopul prevenirii, depistării, investigării sau urmăririi 

penale a infracțiunilor sau al executării pedepselor și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Deciziei-cadru 2008/977/JAI a 

Consiliului 



 

 

• Legea nr. 190/2018, privind măsuri de punere în aplicare a 

Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 

(Regulamentul general privind protecția datelor) 

• Legea 102/2005, modificată și completată, privind infiintarea, 

organizarea si functionarea Autoritatii Nationale de Supraveghere a 

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal 

• Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice 

• Legislația care guvernează raporturile preuniversitate-absolvent 

sunt următoarele: Legea educației naționale 1/2011, Ordinul ministrului 

Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice nr. 4.742/10.08.2016 pentru 

aprobarea Statutului Elevului etc 

• Legea 53/2003, actualizată – Codul muncii 

• Legea 82/1991, actualizată – a contabilităţii 

• Legea nr. 544/2004, a contenciosului administrativ; 

• Ordonanţa guvernului nr. 27/2002, privind reglementarea 

activităţii de soluţionare a petiţiilor; 

• Codul de procedură civilă 

 

 

 

 

 

 

https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C5%A3iei-na%C5%A3ionale-%C5%9Fi-cercet%C4%83rii-%C5%9Ftiin%C5%A3ifice-nr-474210082016-pentru-aprobarea
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C5%A3iei-na%C5%A3ionale-%C5%9Fi-cercet%C4%83rii-%C5%9Ftiin%C5%A3ifice-nr-474210082016-pentru-aprobarea
https://www.edu.ro/ordinul-ministrului-educa%C5%A3iei-na%C5%A3ionale-%C5%9Fi-cercet%C4%83rii-%C5%9Ftiin%C5%A3ifice-nr-474210082016-pentru-aprobarea


 

 

PRELUCRAREA DATELOR ESTE PERMISĂ 

 Potrivit normelor UE privind protecția datelor, ar trebui să prelucrați 

datele în mod corect și legal, pentru un scop specific și legitim și doar acele 

date care sunt necesare pentru îndeplinirea scopului respectiv. Pentru a 

prelucra date cu caracter personal trebuie să îndepliniți una din următoarele 

condiții: 

• aveți consimțământul persoanei vizate 

• aveți nevoie de date personale pentru a onora o obligație contractuală 

față de persoana în cauză 

• aveți nevoie de datele personale pentru a îndeplini o obligație legală  

• aveți nevoie de datele personale pentru a proteja interesele vitale ale 

persoanei vizate 

• prelucrați date cu caracter personal pentru a îndeplini o sarcină în 

interesul publicului  

• acționați în interesul legitim al companiei dumneavoastră, atâta timp 

cât nu sunt afectate în mod serios drepturile și libertățile fundamentale 

ale persoanelor ale căror date sunt prelucrate. Dacă drepturile persoanei 

prevalează asupra intereselor companiei dumneavoastră, nu puteți 

prelucra datele cu caracter personal. 

 

ACORDUL FAȚĂ DE PRELUCRAREA DATELOR: 

CONSIMȚĂMÂNTUL 

 RGPD prevede norme stricte pentru prelucrarea datelor pe baza 

consimțământului. Scopul acestor norme este să garanteze că persoana 

vizată înțelege pentru ce își acordă consimțământul. De aceea, 

consimțământul trebuie să fie acordat în mod liber, specific, informat și lipsit 

de ambiguitate, prin intermediul unei cereri prezentate într-un limbaj clar și 



 

 

simplu. Consimțământul trebuie acordat printr-un act pozitiv, cum ar fi 

bifarea unei casete on-line sau semnarea unui formular. 

 Când o persoană își dă acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal, datele respective pot fi prelucrate doar în scopul pentru care s-a 

obținut consimțământul. De asemenea, trebuie să-i acordați persoanei 

respective posibilitatea de a-și retrage consimțământul. 

 

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

persoane sub 16 ani 

  

 Subsemnatul/-a (numele şi prenumele) ............................................., CNP 

............................................., cu domiciliul în....................................... str.............................................., 

nr. ......., bl. ....., sc......, ap. ....., judeţ/sector ....................... telefon ......................., titular al răspunderii 

părintești asupra numitului (numele și prenumele) ..................................................., CNP 

.............................., îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către LICEUL TEHNOLOGIC,,VICTOR FRUNZĂ”. 

 

 Declar că operatorul are dreptul de a transmite datele cu caracter personal către terți în condițiile 

prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare.  

Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind falsul în 

declarații, că am luat la cunoștință explicațiile, instrucțiunile și drepturile de care dispun în conformitate 

cu art. 12-18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date și cu prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 

aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 

personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 

 Declar că am luat la cunoștință faptul că îmi pot retrage consimțământul dat în prezentul scop în 

orice moment. 

  

    DATA      SEMNĂTURA 

 

 

 

 



 

 

Declaraţie de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

persoane peste 16 ani 

  

 

  Subsemnatul/-a (numele şi prenumele) ….....…...................., CNP 

................................................, cu domiciliul în...................................... str............................., nr. ......., 

bl. ....., sc......, ap. ....., judeţ/sector ....................... telefon ......................., îmi exprim acordul cu privire 

la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către LICEUL TEHNOLOGIC 

”VICTOR FRUNZĂ” 

   

Declar că operatorul are dreptul de a transmite datele mele cu caracter personal către terți în condițiile 

prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare.  

  Declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile art. 326 din Codul Penal privind 

falsul în declarații, că am luat la cunoștință explicațiile, instrucțiunile și drepturile de care dispun în 

conformitate cu art. 12-18 din Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și cu prevederile Regulamentului nr. 679 

din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

   

Declar că am luat la cunoștință faptul că îmi pot retrage consimțământul dat în prezentul scop în orice 

moment. 

  

   DATA      SEMNĂTURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DURATA PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

Datele cu caracter personal sunt prelucrate (conform art. dispoziţiile art. 

4 (2) din Regulamentul (UE) 679/2016) pe toata durata contractului 

individual/colectiv de munca sau a contractului de colaborare pana la 

expirarea obligaţiilor legale si contractuale si a termenelor de arhivare. 

 

STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONALULUI 

 Liceul Tehnologic ”Victor Frunză”păstrează dosarele elevilor și toate 

datele referitoare la interacțiunea elevului cu școala, în principal în scopul 

evaluării activității școlii și a calității serviciilor oferite, dar și pentru a 

răspunde potențialelor solicitări ale elevilor cu privire la parcursul lor 

educațional în cadrul școlii, solicitări care apar de obicei după ce elevii 

termină studiile. Registrele matricole și alte documente școlare referitoare în 

activitățile de studiu sunt păstrate pentru o perioadă nedeterminată, în 

conformitate cu obligațiile legale pe care școala le are în acest sens. 

Declar că am luat la cunoștință faptul că îmi pot retrage consimțământul dat 

în prezentul scop în orice moment. 

  

  

 

 

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

PRELUCRATE : 

Datele cu caracter personal, avute în vedere, reprezintă orice informaţii 

referitoare la persoana vizată, prin care acesta poate fi identificată direct sau 



 

 

indirect, ca de exemplu: nume, prenume, codul numeric personal, adresa de 

corespondenţă, adresa, numărul de telefon, adresa de e-mail, contul bancar, 

etc. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal presupune orice operaţiune sau 

set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin 

mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, 

organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, 

utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt 

mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea. 

 

DIVULGAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 Liceul Tehnologic ”Victor Frunză” divulgă datele personale numai 

angajaților școlii, personalului și colaboratorilor care au nevoie de acces la 

datele personale în principal pentru a asigura furnizarea serviciilor 

educaționale și a celor complementare: 

1.  autorităţile publice;  

2. persoane împuternicite de către operator în vederea prelucrării 

datelor personale; 

3. colaboratori ai operatorului. 

Prelucrarea de către o persoană împuternicită sau un colaborator va fi 

reglementată prin un contract sau un alt act juridic în temeiul dreptului intern 

sau al U.E., care are caracter obligatoriu pentru persoana împuternicită sau 

colaborator în raport cu LTVF şi care stabileşte obiectul şi durata prelucrării, 

natura şi scopul prelucrării, tipul de date cu caracter personal şi categoriile de 

persoane vizate şi obligaţiile şi drepturile operatorului. 

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 



 

 

Regulamentul (UE) 2016/679 reglementează drepturile persoanei vizate 

în cadrul raporturilor cu operatorul cu ocazia prelucrării datelor personale, 

după cum urmează: 

• dreptul de acces – dreptul persoanei vizate de a obţine 

confirmarea operatorului dacă prelucrează sau nu datele sale şi de a 

avea acces la aceste date şi informaţii despre cum sunt prelucrate;  

• dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea atunci când 

datele sunt inexacte sau incomplete; 

• dreptul de a solicita restricţionarea prelucrării în anumite 

circumstanţe, dacă se contestă exactitatea datelor pentru o anumita 

perioadă, dacă prelucrarea este ilegală, dar nu se doreşte ştergerea 

datelor, doar restricţionarea; 

• dreptul persoanei vizate de a se adresa cu o cerere/plângere 

persoanei responsabilă cu protecţia datelor cu caracter personal 

desemnată de către operator sau la autoritatea de supraveghere; 

• dreptul la opoziţie – dreptul persoanei vizate de a se opune 

prelucrării datelor personale atunci când aceasta deserveşte un interes 

public sau un interes legitim al operatorului;  

• dreptul persoanei vizate de a-şi retrage consimţământul, în orice 

moment, pentru prelucrarea datelor personale la care a consimţit 

anterior;  

• dreptul de a fi uitat, în sensul adresării unei solicitări către 

operator pentru ştergerea evidenţelor datelor personale, în 

conformitate cu dispoziţiile Regulamentului 679/2016;  

• dreptul la portabilitatea datelor - dreptul persoanei vizate de a 

primi datele personale care o privesc şi pe care le-a furnizat operatorului 



 

 

într-un format structurat, utilizat în mod curent şi de a transfera datele 

personale către un alt operator de date personale ;  

• dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la scopurile 

prelucrării, datele care sunt prelucrate şi drepturile pe care acestea le 

are; 

• dreptul la transparenţa informaţiilor – informaţiile transmise 

persoanei vizate trebuie să fie într-o formă concisă, transparentă, 

inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu; 

• dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea 

datelor, de către operator.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, precum şi pentru orice întrebări 

suplimentare cu privire la această notă informativă sau în legătură cu 

prelucrarea de către LTVF a datelor cu caracter personal, vă puteţi adresa 

responsabilului cu protecţia datelor cu caracter personal. 

 

DREPTURILE SALARIAŢILOR ȊN MATERIE DE GDPR 

• Dreptul la informare – poate solicita informații privind 

activitățile de prelucrare a datelor personale; 

• Dreptul la rectificare – poate rectifica datele personale inexacte 

sau le poate completa; 

• Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – poate 

obține ștergerea datelor, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost 

legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; 

• Dreptul la restricționarea prelucrării - poate solicita 

restricționarea prelucrării în cazul în care constată inexactitatea datelor, 

precum și în alte cazuri prevăzute de lege; 

• Dreptul de opoziție – poate să se opună, în special, prelucrărilor 



 

 

de date care se întemeiază pe interesul legitim; 

• Dreptul la portabilitatea datelor - poate primi, în anumite 

condiții, datele personale pe care le-a furnizat, într-un format care poate fi 

citit automat sau poate solicita ca respectivele date să fie transmise altui 

operator; 

• Dreptul de a depune plângere - poate depune plângere față de 

modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal; 

• Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care 

prelucrarea se întemeiază pe consimțământul angajatului, acesta şi-l poate 

retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru 

viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare 

valabilă; 

• Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: poate cere 

și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, îşi poate 

exprima propriul punct de vedere cu privire la aceasta și poate contesta 

decizia. 

 

Obligațiile angajatorului ȋn materie de GDPR 

a) colectează, prelucrează şi arhivează (procesează) date cu caracter 

personal pentru realizarea obiectului său de activitate, pe perioade stabilite 

conform prevederilor legale, pentru realizarea interesului său legitim, 

pentru executarea contractelor de muncă cu angajaţii, ȋn conformitate cu 

prevederile legale naţionale şi europene (Regulamentul European 

2016/679), cu politica internă, ȋn interes public, ȋn scopuri de cercetare 

ştiinţifică sau istorică, ȋn scopuri statistice ale activităţii unităţii; 

b) informează ȋn scris angajaţii asupra politicii interne de protecţie a 



 

 

datelor personale şi asupra drepturilor pe care le au angajaţii. 

 

Obligaţiile şi drepturile părţilor pe durata executării contractului 

individual de muncă pot fi stabilite şi prin clauze specifice, astfel: 

a) clauza cu privire la formarea profesională; 

b) clauza de neconcurenţă; 

c) clauza de mobilitate; 

d) clauza de confidenţialitate; 

e) clauza de stabilitate. 

 

SUPRAVEGHEREA VIDEO 

 Liceul Tehnologic ”Victor Frunză” a implementat un sistem de 

supraveghere audio-video pentru a asigura securitatea preșcolarilor, elevilor, 

personalului și a tuturor celorlalte persoane care au acces în unitate. 

 

MONITORIZAREA  MODULUI ÎN CARE SUNT 

PROCESATE DATELE ÎN CADRUL UNITĂȚII  

 Responsabilul cu protecția datelor (RPD), care este desemnat de 

unitate, monitorizează modul în care se procesează datele cu caracter 

personal și îi informează pe angajații care prelucrează date cu caracter 

personal în legătură cu obligațiile care le revin. Responsabilul cu protecția 

datelor cooperează și cu Autoritatea pentru protecția datelor (APD), servind 

ca punct de contact în relația cu aceasta și cu cetățenii. 

Evidența operațiunilor 

 LTVF  acționează în conformitate cu RGPD și își îndeplinește toate 

obligațiile aplicabile - în special la cererea Autorității pentru protecția datelor 

sau cu ocazia inspecțiilor acesteia. 



 

 

 O modalitate de a realiza acest lucru este păstrarea de evidențe detaliate 

cu privire la: 

• numele și datele de contact ale entității implicate în prelucrarea datelor 

• motivul (motivele) prelucrării datelor 

• descrierea categoriilor de persoane care furnizează date cu caracter 

personal 

• categoriile de organizații care primesc datele cu caracter personal 

• transferul de date cu caracter personal către o altă țară sau organizație 

• perioada de stocare a datelor cu caracter personal 

• descrierea măsurilor de securitate utilizate când se procesează datele cu 

caracter personal 

Unitatea  păstrează și să actualizează periodic proceduri și orientări scrise și 

să le comunice angajaților. 

 

 

Pentru mai multe detalii accesaţi  

AUTORITATEA NAȚIONALĂ PENTRU SUPRAVEGHEREA 

PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

(ANSPDCP) 

 

Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 

010336, București, România. 

Mail:anspdcp@dataprotection.ro  

Tel: +0318.059.211;   

         +0318.059.212 

 

Protecția elevilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
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 Atunci când ne gândim la elevi, protecția asupra acestora este cu mult 

mai sporită, dată fiind ,,calitatea lor” și vulnerabilitatea vârstei, de aceea 

implementarea GDPR în școli trebuie să aibă focusul pe protecția drepturilor 

și libertăților elevilor. 

De aceea, s-a considerat că este necesară o protecție temeinică asupra 

datelor cu caracter personal ale elevilor. 

 În acest sens, Statutul elevului prevede o serie de drepturi menite să îi 

confere acestuia protecție sporită: 

• elevii beneficiază de toate drepturile pe care le au în calitatea de elevi și 

cetățeni; 

• elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității 

proprii; 

• elevii au dreptul la protecția datelor personale, cu excepția 

situațiilor prevăzute de lege; 

• elevii au dreptul să își desfășoare activitatea în spații care respectă 

normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de 

pază contra incendiilor în unitatea de învățământ (a se vedea Statutul în 

integralitate pe platforma online edu.ro). 

Calitatea de ,,elev” în România – când se dobândește și cât se păstrează? 

 Calitatea de elev se dobândeşte odată cu înscrierea în învăţământul preuniversitar şi se 

păstrează pe tot parcursul şcolarității 

Pot elevii să facă obiectul prelucrării datelor cu caracter personal? 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal este o procedură complexă, iar 

implementarea GDPR în școli trebuie să pornească de la un set minime de 

cunoștințe în domeniu. Cu privire la procesul de prelucrare, vom expune în 

cele ce urmează o structură de tip schematic: 

• Prelucrarea reprezintă orice operațiune/orice set de operațiuni; 



 

 

• Operațiunea sau setul de operațiuni sunt efectuate asupra datelor cu 

caracter personal/seturilor de date cu caracter personal; 

• Prelucrarea se va face fie folosind mijloace automatizate, fie fără 

folosirea acestor mijloace (prin colectare, înregistrare, organizare, 

structurare, stocare, adaptare, modificare, extragere, consultare, 

utilizare, divulgare prin transmitere, diseminare, punere la dispoziție în 

orice alt mod, aliniere, combinare, restricționare, ștergere, distrugere). 

 Prin date cu caracter personal vom înțelege acele date ce fac referire 

la o persoană fizică (fie că aceasta este identificată, fie că ea poate fi 

identificabilă). Regulamentul 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în 

ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date definește persoana fizică identificabilă ca fiind: 

• o persoană care poate fi identificată direct sau indirect; 

• identificarea se va face în mod special prin referire la un element de 

identificare; 

• elementul de identificare poate să fie: un nume, un număr de 

identificare, un identificator online; 

• identificarea se poate face și prin referire la unul sau mai multe 

elemente specifice. 

Protecția elevilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 Atunci când ne gândim la elevi, protecția asupra acestora este cu mult 

mai sporită, dată fiind ,,calitatea lor” și vulnerabilitatea vârstei, de aceea 

implementarea GDPR în școli trebuie să aibă focusul pe protecția drepturilor 

și libertăților elevilor. 

 De aceea, s-a considerat că este necesară o protecție temeinică 

asupra datelor cu caracter personal ale elevilor. 

https://legalup.ro/regulament-gdpr/


 

 

 În acest sens, Statutul elevului prevede o serie de drepturi menite să îi 

confere acestuia protecție sporită: 

• elevii beneficiază de toate drepturile pe care le au în calitatea de elevi și 

cetățeni; 

• elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnității și personalității 

proprii; 

• elevii au dreptul la protecția datelor personale, cu excepția 

situațiilor prevăzute de lege; 

• elevii au dreptul să își desfășoare activitatea în spații care respectă 

normele de igienă școlară, de protecție a muncii, de protecție civilă și de 

pază contra incendiilor în unitatea de învățământ (a se vedea Statutul în 

integralitate pe platforma online edu.ro). 

 Temeiul privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale 

elevilor de către școli 

 Pentru ca datele cu caracter personal ale elevilor să poată fi prelucrate 

de către școli, acestea din urmă trebuie să aibă un temei legal. Dacă se 

utilizează consiumțământul sau consimțământul împreună cu alte temeiuri 

legale aordurile trebuie să cuprindă două câmpuri speciale, unul destinat 

părinților elevului, iar celălalt destinat persoanelor majore. 

 Cu titlu exemplificativ, în privința în câmpul dedicat elevilor minori, 

consimțământul acestora este exprimat în scopuri, precum: 

• colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal și a 

imaginii minorului (colectarea datelor va cuprinde date atât ale 

părinților, cât și ale elevului minor); 

• utilizarea imaginii minorului, foto sau video, inclusiv utilizarea acesteia 

în materiale publicitare tipărite de tip ziar, pliant, flyer, materiale print, 



 

 

dar și pe canalele de comunicare online ale școlii în cauză, precum și pe 

alte canale care se vor menționa în acord. 

 În câmpul dedicat persoanelor majore, consimțământul este exprimat în 

scopuri, precum: 

• colectarea, stocarea, prelucrarea datelor cu caracter personal, inclusiv a 

imaginii; 

• utilizarea imaginii personale, foto sau video, inclusiv utilizarea acesteia 

în materiale publicitare tipărite de tip ziar, pliant, flyer, materiale print, 

dar și pe canalele de comunicare online ale școlii respective. 

 Pentru a respecta GDPR, acordul trebuie să fie însoțit de o notă de 

informare care să explice elevului modalitatea în care școala îi prelucrează 

datele cu caracter personal. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale elevilor de către 

Ministerul Educației Naționale 

 Prelucrarea datelor cu caracter personal ale elevilor se realizează și de 

către Ministerul Educației Naționale. Potrivit competențelor sale, având 

calitate de operator de date cu caracter personal, Ministerul Educației 

Naționale prelucrează datele cu caracter personal ale elevilor, studenților, 

părinților sau reprezentanților legali ai acestora, candidaților la testele sau 

examenele naționale, ale viitorilor elevi sau studenți (a se vedea în acest sens 

edu.ro), ș.a.m.d.. Categoriile specificate anterior sunt enumerate cu titlu 

exemplificativ, acestea fiind detaliate pe platformele online ale Ministerului 

Educației Naționale. 

 Un aspect important este reprezentat de refuzul de a furniza aceste 

informații de către elevi sau de către părinții acestora Ministerului Educației 

Naționale. În acest sens, este precizat faptul că actul educațional pentru 

învățământul obligatoriu este gratuit, dar persoanele fizice, sunt obligate 



 

 

să furnizeze o serie de date considerate obligatorii. Dintre aceste date 

enunțăm informațiile privind identitatea elevului și a părinților. De asemenea 

este obligatoriu ca acestea să își dea acceptul pentru monitorizarea video. 

 În situația unui refuz cu privire la furnizarea de date și în absența 

consimțământului la prelucrarea lor, Ministerul Educației Naționale poate 

refuza ,,inițierea de raporturi juridice”, pe motiv că s-ar afla în imposibilitatea 

de a respecta cerințele reglementării speciale în domeniul educației. 

 

 

 

 

 

 

 

 


