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2. SITUAŢIA EDIŢIILOR Şl A REVIZIILOR ÎN CADRUL EDIŢIILOR

Nr.
crt. Ediţia/ Rev. Componenta revizuită Modalitatea reviziei

Data de la care se 
aplică prevederile 
ediţiei sau reviziei 
ediţiei

1 2 3 4

2.1 Ediţia I, 
Revizia 0 Elaborarea iniţială Procedura completă

2.2 Revizia 1 Schimbare documente de referinţă şi 
cod Procedura completă

2.3. Revizia 2

Completare conform Ordinului MEC nr. 
5545/09.2020 pentru aprobarea 
Metodologiei-cadru privind 
desfăşurarea activităţilor didactice prin 
intermediul tehnologiei şi al internetului, 
precum şi pentru prelucrarea datelor cu 
caracter personal

Procedura completă

2.4. Revizia 3
Actualizare conform Adresa MEC 
36347/26.10.2020 Procedura completă 28.X.2020

3. LISTA CUPRINZÂND PERSOANELE LA CARE SE DIFUZEAZĂ EDIŢIA SAU, DUPĂ 
CAZ, REVIZIA DIN CADRUL EDIŢIEI PROCEDURII

Nr.
crt

Scopul
difuzării

Ex.
nr. Compartiment Funcţia Nume şi prenume

1 Aplicare 2 toate Şef
compartiment Cf. listei de difuzare ataşată

2 Informare 2 - - -

3 Evidenţă 1 CSCIM Secretar CSCIM Prof. Obadă Ingeborg

4 Arhivare 1 Secretariat Secretar şef Boghean Elena

4. SCOP
Scopul prezentei proceduri este de:
a stabili metodologia şi responsabilităţile privind garantarea şi protecţia datelor cu caracter 
personal;
a da asigurări cu privire la existenţa documentaţiei adecvate derulării activităţii; 
a asigura continuitatea activităţii, inclusiv în condiţii de fluctuaţie a personalului; 
a sprijini auditul şi/ sau alte organisme abilitate în acţiuni de auditare şi/sau control, iar pe 
director, în luarea deciziei.
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5. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplică în cadrul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor, pentru garantarea şi 

protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice cu privire la prelucrarea 
datelor cu caracter personal, efectuate, în tot sau în parte, prin mijloace automate, precum şi 
prelucrării prin alte mijloace decât cele automate a datelor cu caracter personal care fac parte 
dintr-un sistem de evidenţă sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem.

5.1. Date de intrare
■ cerinţele legale (legi, hotărâri de guvern, ordine ale miniştrilor, decizii ale 

directorului etc) şi cerinţe reglementate (standarde, normative aplicabile);
■ procesele care se desfăşoară în cadrul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor;
■ competenţa personalului implicat în desfăşurarea activităţilor;
■ resurse financiare alocate.

5.2. Date de ieşire
■ Date personale prelucrate şi protejate.

6. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

6.1. Legea educaţiei naţionale nr. 1 / 2011, cu modificările şi completările ulterioare
6.2. Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a 
acestor date

6.3. Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public
6.4. Legea nr. 16/1996 a Arhivelor Naţionale (cu modificările ulterioare)
6.5. OMEN nr. 5.447/31.08.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar
6.6. Ordinul nr. 5545/09.2020 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind 

desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 
precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

6.7. Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 
5.487/1.494/2020 privind aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în 
cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică 
pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2

6.8. Adresa MEC 36347/26.10.2020, Recomandări privind desfăşurarea activităţii 
didactice on-line în condiţii de securitate

6.9. OSGG nr. 600/ 2018 pentru aprobarea Codului controlului intern/ managerial al 
entităţilor publice

6.10. Regulamentul Intern al Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor.

7. DEFINIŢII Şl ABREVIERI ALE TERMENILOR UTILIZAŢI
Nr.
crt. Termenul Definiţia şi/sau, dacă este cazul, actul care defineşte termenul

1. Control intern Ansamblul politicilor şi procedurilor concepute şi implementate de 
către managementul şi personalul entităţii publice, în vederea 
furnizării unei activităţi rezonabile pentru: atingerea obiectivelor 
entităţii publice într-un mod economic, eficient şi eficace; 
respectarea regulilor externe şi a politicilor şi regulilor 
managementului; protejarea bunurilor şi a informaţiilor; prevenirea şi 
depistarea fraudelor şi greşelilor; calitatea documentelorjefcf 
contabilitate şi producerea în timp util de informaţii de ÎAcrSstePe
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referitoare la segmentul financiar şi de management.

2. Date cu caracter 
personal

Orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau 
identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care 
poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire 
la un număr de identificare ori la unul sau la mulţi factori specifici 
identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau 
sociale.

3. Date anonime Date care, datorită originii sau modalităţii specifice de prelucrare, nu 
pot fi asociate cu o persoană identificată sau identificabilă.

4. Destinatar Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, 
inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale 
acestora, căreia îi sunt dezvăluite date, indiferent dacă este sau nu 
terţ; autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei 
competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari.

5. Operator Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, 
inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale 
acestora, care stabileşte scopul şi mijloacele de prelucrare a datelor 
cu caracter personal; dacă scopul şi mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal sunt determinate printr-un act normativ 
sau în baza unui act normativ, operator este persoana fizică sau 
juridică, de drept public ori de drept privat, care este desemnată ca 
operator prin acel act normativ sau în baza acelui act normativ.

6. Persoană vizată Persoana ale cărei date sunt colectate şi/ sau prelucrate
7. Persoană 

împuternicită de 
către operator

0  persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, 
inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale 
acestora, care prelucrează date cu caracter personal pe seama 
operatorului.

8. Prelucrarea 
datelor cu caracter 
personal

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.

9. Sistem de 
evidenţă a datelor 
cu caracter 
personal

Orice structură organizată de date cu caracter personal, accesibilă 
potrivit unor criterii determinate, indiferent dacă această structură 
este organizată în mod centralizat ori descentralizat sau este 
repartizată după criterii funcţionale ori geografice.

10. Stocarea Păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal 
culese.

11. Terţ Orice persoană fizică sau juridică, de drept privat ori de drept public, 
inclusiv autorităţile publice, instituţiile şi structurile teritoriale ale 
acestora, alta decât persoana vizată, operatorul ori persoana 
împuternicită sau persoanele care, sub autoritatea directă a 
operatorului sau a persoanei împuternicite, sunt autorizate să 
prelucreze date.

12. Mediul educaţional 
virtual

Ansamblu de mijloace educaţionale digitale şi de comunicare care 
asigură desfăşurarea procesului educaţional prin activităţi specifice 
organizate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, pre t̂rriQ;

- platforme digitale educaţionale sau destinate creării sy&Eicfâiăni
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resurselor educaţionale deschise (RED);

- aplicaţii destinate comunicării prin intermediul tehnologiei şi al 
internetului specifice dispozitivelor: desktop, laptop, tabletă, telefon, 
cu ajutorul cărora se poate comunica în sistem de videoconferinţă;

- resurse informaţionale digitale - se referă la resurse educaţionale
deschise de tip lecţie, test, tutorial etc. disponibile pe platforme 
digitale educaţionale, precum şi alte resurse de tip text, imagine, 
modele etc. ce pot fi folosite în procesul educaţional.____________

Abrevierea Termenul abreviat
ANSPDCP Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
ANRC Autoritatea Naţională de Reglementare în Comunicaţii

8. DESCRIEREA ACTIVITĂŢII
8.1. Generalităţi

8.1.1. Implementarea cerinţelor GDPR presupune parcurgerea următoarelor etape:
a) Identificarea datelor cu caracter personal şi localizarea acestora;
b) Gestionarea modului în care datele cu caracter personal sunt utilizate şi accesate;
c) Implementarea controalelor de securitate pentru a preveni, detecta şi răspunde la

vulnerabilităţi şi breşe de securitate;
d) Menţinerea documentelor necesare şi furnizarea notificărilor cu privire la breşe de securitate.
8.1.2. în acest scop conducerea Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor publică pe site-ul 

liceului şi prin afişare la sediu următoarele informaţii:
a) identitatea şi datele de contact ale unităţii de învăţământ şi, după caz, ale 

reprezentantului acesteia,
b) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al 

prelucrării,
c) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal,
d) perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal, drepturile persoanelor 

vizate.

8.2. Identificarea datelor cu caracter personal

8.2.1. GDPR impune ca organizaţia să identifice datele existente şi locul păstrării acestora.
8.2.2. în acest sens, Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor întreprinde următoarele acţiuni:
a) Identificarea tipurilor de date personale care sunt colectate şi stocate;
b) Inventarierea locaţiilor în care sunt stocate datele, precum şi a utilizatorilor. Vor fi luaţi în

considerare furnizori de servicii cloud şi gazdele terţe (site-uri web şi centrele de servicii 
comune), precum şi datele analoage (dosarele păstrate în dulapuri);

c) Organizarea şi etichetarea datelor existente în funcţie de sensibilitate, utilizare, proprietar,
administratori şi utilizatori.

8.2.3. Datele cu caracter personal sunt adesea stocate şi accesate de pe o gamă largă de 
dispozitive. Printre acestea se numără: servere, computere, laptopurp. .tablete, 
dispozitive smartphone, computere personale şi medii cloud gestionate şLffegî^i£*iişje:

8.2.4. GDPR impune stabilirea regulilor stricte cu privire la datele cu caracter/personal. Astfel 
Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor se asigură înainte de a dişfefcpwa datele 'Gtf
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caracter personal că cei care au acces la acestea au drepturi în acest sens, atât în 
interiorul cât şi în exteriorul liceului.

8.2.5. Personalul care colectează datele cu caracter personal asigură identificarea şi listarea 
tuturor utilizatorilor, inclusiv elevi, părinţi, personal propriu, contractori.

8.2.6. Persoanele care gestionează datele cu caracter personal le vor stoca intr-o manieră 
sigură, le vor utiliza doar în scopul declarat şi le vor şterge atunci când acestea nu mai 
sunt necesare.

8.3.Gestionarea modului în care sunt utilizate şi accesate datele cu caracter personal
8.3.1. GDPR permite utilizarea datelor cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea 

misiunii instituţiei.
8.3.2. în acest scop, conducerea Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor:
a) asigură definirea clară a misiunii;
b) întocmeşte lista subiecţilor datelor;
c) stabileşte ce date personale sunt necesare, durata păstrării, locul stocării şi modul în care

acestea vor fi accesate;
8.3.3. Acolo unde este cazul, acordul pentru prelucrarea datelor trebuie solicitat, obţinut şi 

stocat, drept dovadă.
8.3.4. Elevii sub vârsta legală au nevoie de acordul părinţilor.
8.3.5. Persoanalul care utilizează dispozitivele va fi instruit în vederea respectării regulilor 

GDPR.

8.4. Gestionarea utilizatorilor
8.4.1. Utilizatorii vor fi organizaţi în liste, pentru fiecare dintre aceste stabilindu-se:

• Permisiuni;
• Politici de conectare securizată;
• Monitorizarea accesului;

8.4.2. Atunci când utilizatorii părăsesc instituţia, accesul acestora la resursele şcolii trebuie să 
fie blocate rapid, pentru a evita posibilele scurgeri de informaţii.

8.5. Gestionarea site-ului web
8.5.1. în vederea asigurării securităţii pe platformele utilizate, trebuie asigurate:
a) verificarea formularelor on-line pentru a se asigura că sunt complet sigure;
b) crearea unei declaraţii de confidenţialitate în care să fie menţionate:

• ce informaţii sunt colectate;
• cine le colectează;
• cum sunt colectate;
• de ce sunt colectate;
• cum vor fi utilizate
• cu cine vor fi împărtăşite.

8.5.2. Politica privind protecţia datelor cu caracter personal poate fi afişată pe website sau la 
avizierul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor.

8.6.Implementarea controalelor de securitate pentru a preveni, detecta şi răspunde la 
vulnerabilităţi şi breşe de securitate

8.6.1. Cerinţele GDPR includ: protecţia fizică, securitatea reţelelor, securitatea spaţiilor de 
stocare, securitatea computerelor, gestionarea identităţii, controlul accesului, criptarea 
şi reducerea riscurilor.

8.6.2. Monitorizarea sistemelor urmăreşte identificarea breşelor de securitate.. -RfeatfUi £  
preveni apariţia acestora, sunt aplicate următoarele măsuri:
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• Protejarea datelor de pe dispozitive;
• Stocarea datelor în siguranţă;
• Specificarea drepturilor la fişiere şi mesaje de e-mail individual;
• Monitorizarea intruziunilor, infectărilor cu viruşi;
• Protejarea reţelei locale (LAN) cu antivirus, firewall şi cu mijloace fizice de 

protecţie;
8.6.3. Măsurile tehnice şi organizatorice implementate în instituţie în vederea protejării datelor 

cu caracter personal sunt testate şi evaluate în mod regulat pentru a se asigura că sunt 
eficiente şi adecvate.

8.6.4. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor trebuie să păstreze înregistrările solicitărilor de 
date ale subiecţilor pentru a demonstra conformitatea cu cerinţele GDPR.

8.6.5. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor monitorizează şi înregistrează datele trimise către 
furnizorii de servicii terţi, cum ar fi contractorii IT sau furnizorii de servicii.

8.6.6. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor va trebui să notifice autorităţile aferente în 72 de 
ore de la identificarea unei breşe.

8.7. Categorii de informaţii colectate şi protejate, inclusiv în mediul educaţional virtual
8.7.1. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor prelucrează datele cu caracter personal (CNP, 

date din cartea de identitate, stare de sănătate, adresă, email, număr telefon etc.) ale 
următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut în prezenta 
procedură:
a) Elevi, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei; 

personal didactic, personal didactic auxiliar şi personal administrativ/ nedidactic aflat 
în relaţii contractuale cu Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, candidaţi la 
concursurile de ocupare a posturilor didactice, didactice auxiliare şi administrative/ 
nedidactice;

b) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau 
contractuală cu Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor.

8.7.2. în contextul protecţiei datelor cu caracter personal ale elevilor, prelucrarea trebuie să 
respecte şi principiul interesului superior al elevului.

8.7.3. La solicitarea datelor cu caracter personal conform art.13 din Regulament, Liceul 
Tehnologic Dorna Candrenilor furnizează persoanei vizate toate informaţiile următoare:

a) scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal;
b) destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
c) perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal sau, 

dacă acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;
d) existenţa dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu 

caracter personal ori restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal referitoare 
la persoana vizată sau a dreptului de a se opune prelucrării;

e) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere;
f) dacă este cazul, intenţia de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă sau 

o organizaţie internaţională; persoana vizată va fi informată cu privire la garanţiile 
adecvate în temeiul articolului 46 din Regulament referitoare la transfer.

8.7.4. în ceea ce priveşte datele cu caracter personal utilizate în mediul educaţional 
virtual, categoriile de date care trebuie prelucrate cu respectarea principiilor legate de 
prelucrarea datelor cu caracter personal sunt:

a) numele şi prenumele elevilor, numele şi prenumele cadrelor didactice care utilizează 
aplicaţia/platforma educaţională informatică;

b) imaginea, vocea participanţilor, după caz;



Liceul Tehnologic

Dorna Candrenilor

Compartimentul Secretariat

PROCEDURA OPERAŢIONALĂ PO-92.10

PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE 
LA PRELUCRAREA DATELOR CU

Ediţia 1 Revizia 3

Pagina 8/14
CARACTER PERSONAL Exemplar nr.............

c) mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau orice alte materiale care conţin date 
prelucrate prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice;

d) rezultatele evaluării;
e) datele de conectare la aplicaţia/platforma educaţională utilizată pentru participare la 

cursurile online; nume de utilizator şi parolă de acces.

8.8. Scopul şi motivaţia colectării şi prelucrării datelor cu caracter personal
8.8.1. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor are obligaţia de a administra în condiţii de 

siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate 
despre categoriile de persoane fizice prevăzute mai sus.

8.8.2. Scopul colectării datelor este:
a) Pentru copii şi aparţinători: prestări de servicii ale Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor 

pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educaţie şi cultură, 
asigurarea dreptului la învăţătură.

b) Pentru angajaţii unităţii: derularea raporturilor de muncă.
c) Pentru alte persoane: scopuri de natura comercială.

8.8.3. Prelucrarea, de către Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor, a datelor cu caracter 
personal ale participanţilor la activităţile desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi 
al internetului se realizează în vederea îndeplinirii obligaţiei legale care revine unităţii 
de învăţământ de asigurare a dreptului la învăţătură, prin garantarea accesului şi a 
desfăşurării efective a procesului educaţional în cazul în care procesul educaţional nu 
se poate derula faţă în faţă.

8.8.4. Datele cu caracter personal prevăzute mai sus sunt prelucrate exclusiv în scopul 
derulării activităţii didactice.

8.8.5. Orice prelucrare a datelor cu caracter personal efectuată de către unitate în afara 
acestui scop constituie o încălcare a prevederilor legale.

8.9. Obţinerea consimţământului privind prelucrarea datelor cu caracter personal
8.9.1. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor este obligat să obţină consimţământul părinţilor / 

reprezentanţilor legali/ elevilor majori / angajaţilor sau potenţialilor angajaţi / persoanelor 
cu care şcoala are relaţii contractuale, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, 
inclusiv pentru datele utilizate în mediul educaţional virtual.

8.9.2. Sunt stabilite formulare pentru consimţământ:
a) Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizate pentru personalul angajat 

sau pentru cei care doresc să se angajeze.
b) Formular de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru părinţi şi 

elevi;
8.9.3. Consimţământul reprezentatului legal al elevului este necesar şi pentru fotografierea 

elevilor, altfel nefiind permisă publicarea fotografiilor de către unitatea de învăţământ 
(acceptul se regăseşte în formularul de consimţământ).

8.9.4. Şcoala poate să nu solicite consimţământul prealabil al părinţilor atunci când fotografiile 
nu permit identificarea facială a elevilor. Totuşi, în asemenea cazuri, rămâne obligatorie 
informarea elevilor, părinţilor/ reprezentanţilor legali că se va face o fotografie şi modul 
în care va fi aceasta utilizată, fiindu-le oferită posibilitatea de a refuza să facă parte din 
fotografie.

8.10. Legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal
8.10.1. Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre 

următoarele condiţii:
a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale. 'ou^ŞâfâHCtg'r 

personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
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b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este 
parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui 
contract;

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine unităţii 
de învăţământ;

d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale 
altei persoane fizice;

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public 
sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestită unitatea de 
învăţământ.

8.10.2. Pe lângă drepturile existente, de la data aplicării Regulamentului, persoanele vizate 
beneficiază de drepturi adiţionale:

a) Dreptul la informare -  pot fi solicitate informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor 
personale;

b) Dreptul la rectificare -  pot fi rectificate datele personale inexacte sau pot fi completate;
c) Dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") -  se poate obţine ştergerea datelor, în 

cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
d) Dreptul la restricţionarea prelucrării -  se poate solicita restricţionarea prelucrării în cazul în 

care se contestă exactitatea datelor, precum şi în alte cazuri prevăzute de lege;
e) Dreptul de opoziţie -în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe interesul legitim;
f) Dreptul la portabilitatea datelor -  se pot primi, în anumite condiţii, datele personale 

furnizate, într-un format care poate fi citit automat sau se poate solicita ca respectivele date 
să fie transmise altui operator;

g) Dreptul de a depune plângere -  se poate depune plângere faţă de modalitatea de 
prelucrare a datelor personale la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal;

h) Dreptul de retragere a consimţământului -  în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe 
consimţământ, acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimţământului va avea efecte 
doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

i) Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: se poate cere şi obţine intervenţia 
umană cu privire la respectiva prelucrare, se poate exprima propriul punct de vedere cu 
privire la aceasta şi se poate contesta decizia.

8.11. Obligaţii specifice utilizatorilor
8.11.1. Utilizatorii datelor au următoarele obligaţii specifice:

a) să cunoască şi să aplice prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu 
caracter personal precum şi ale prezentei proceduri;

b) să păstreze confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/ codului de 
acces la sistemele informatice/ baze de date prin care sunt gestionate date cu caracter 
personal;

c) să respecte măsurile de securitate, precum şi celelalte reguli stabilite la nivelul liceului;
d) să informeze de îndată conducerea Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor despre 

împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter personal 
sau despre o situaţie în care au fost accesate/ prelucrate date cu caracter personal prin 
încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă.

8.11.2. Utilizatorii datelor cu caracter personal trebuie să semneze o declaraţie pe propria 
răspundere privind respectarea normelor de protecţie a acestor date. Este necesar să 
semneze această declaraţie toate persoanele care au acces la date ptţ 7«afâeter 
personal (diriginţi, profesori, secretar etc.).
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8.11.3. Utilizatorul poate prelucra date cu caracter personal doar pe perioada în care ocupă 
funcţia respectivă.

8.11.4. Participanţii la activităţile de învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi 
al internetului au următoarele obligaţii:

a) răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau pentru orice alte 
materiale prelucrate prin utilizarea aplicaţiei/platformei educaţionale informatice;

b) de a utiliza aplicaţia/platforma educaţională informatică doar în conformitate cu 
prevederile legale;

c) de a nu înregistra, disemina, folosi informaţii care conţin date cu caracter personal în alt 
mod, care este în afara scopului prelucrării acestor date.

în cazul desfăşurării activităţilor didactice în sistem on-line, pentru protejarea dreptului la 
imagine atât a cadrelor didactice cât şi a elevilor, părinţii/ tutorii/ reprezentanţii legali şi cadrele 
didactice vor semna o declaraţie-angajament (formulare anexate procedurii).

8.11.5. Se interzice elevilor înregistrarea activităţilor desfăşurate online.
8.12. Prelucrarea datelor personale

8.12.1. Prelucrarea datelor cu caracter personal se poate realiza prin mijloace automate sau 
neautomate în cadrul unor operaţiuni ori seturi de operaţiuni, fără a fi limitate la acestea, 
după cum urmează:

a) colectarea - strângerea, adunarea ori primirea datelor cu caracter personal prin orice 
mijloace legale şi din orice sursă;

b) înregistrarea - consemnarea datelor cu caracter personal într-un sistem de evidenţă automat 
ori neautomat, care poate fi registru, fişier automat, bază de date sau orice altă formă de 
evidenţă organizată, structurată ori ad-hoc sau într-un text, înşiruire de date ori document, 
indiferent de modalitatea în care se înscriu datele;

c) organizarea - ordonarea, structurarea sau sistematizarea datelor cu caracter personal, 
conform unor criterii prestabilite, potrivit atribuţiilor legale ale operatorului, în scopul 
eficientizării/ optimizării activităţilor de prelucrare a acestora;

d) stocarea - păstrarea pe orice fel de suport a datelor cu caracter personal culese, inclusiv prin 
efectuarea copiilor de siguranţă;

e) adaptarea - transformarea datelor cu caracter personal colectate iniţial conform criteriilor 
prestabilite şi scopurilor pentru care au fost colectate;

f) modificarea - actualizarea, completarea, schimbarea, corectarea ori refacerea datelor cu 
caracter personal, în scopul menţinerii caracteristicilor de exactitate, realitate, actualitate;

g) extragerea - scoaterea unei părţi din categoria specifică de date cu caracter personal, în 
scopul utilizării acesteia, separat şi distinct de prelucrarea iniţială;

h) consultarea - examinarea, vizualizarea, interogarea ori cercetarea datelor cu caracter 
personal, fără a fi limitate la acestea, în scopul efectuării unei operaţiuni sau set de 
operaţiuni de prelucrare ulterioară;

i) utilizarea - folosirea datelor cu caracter personal, în tot sau în parte, prin tipărire, copiere, 
multiplicare, scanare sau orice alte procedee similare;

j) dezvăluirea - a face disponibile date cu caracter personal către terţi prin comunicare, 
transmitere, diseminare sau în orice alt mod;

k) alăturarea - adăugarea, alipirea sau anexarea unor date cu caracter personal la cele deja 
existente, pe care nu le modifică;

l) combinarea - îmbinarea, unirea sau asamblarea unor date cu caracter persopâ1?S£pâ'rate' 
iniţial, într-o formă nouă, pe baza unor criterii prestabilite, pentru scopuri anume'detemtinate?,!

m) blocarea - întreruperea prelucrării datelor cu caracter personal;
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n) ştergerea - eliminarea sau înlăturarea, în tot sau în parte, a datelor cu caracter personal din 
evidenţe sau înregistrări, la cerere sau prin împlinirea termenului de păstrare, la atingerea 
scopului pentru care au fost introduse;

o) transformarea - operaţiunea efectuată asupra datelor cu caracter personal având ca scop 
anonirnizarea ori utilizarea acestora în scopuri exclusiv statistice;

p) distrugerea - aducerea la stare de neîntrebuinţare, în condiţiile legii, definitivă şi 
irecuperabilă, prin mijloace mecanice sau termice, a suportului fizic pe care au fost 
prelucrate date cu caracter personal.

8.12.2. Stocarea datelor cu caracter personal se realizează în condiţiile stabilite prin actul 
normativ care reglementează scopul prelucrării şi potrivit regulilor generale de arhivare 
a documentelor.

8.12.3. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor şi structurile sale prelucrează date cu caracter 
personal în scopuri de organizare, gestiune economico-financiară şi administrativă 
privind proprii angajaţi şi membrii de familie ai acestora, în cadrul activităţii de 
management resurse umane, asigurarea asistenţei medicale sau pentru desfăşurarea 
unor activităţi cultural-artistice, jurnalistice ori sportive.

8.12.4. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor şi structurile sale care prelucrează date cu 
caracter personal cu ocazia organizării unor concursuri sau examene, stabilesc 
condiţiile concrete de asigurare a securităţii prelucrărilor, precum şi de informare a 
persoanelor vizate privind drepturile acestora. Datele cu caracter personal astfel 
prelucrate se arhivează conform legii după realizarea scopului în care au fost 
prelucrate. Stocarea acestor date pentru o perioadă mai mare decât cea necesară 
realizării scopului se poate efectua numai pentru interes statistic, după ce au fost 
transformate în date anonime.

8.12.5. Supravegherea prin mijloace video, fixe sau mobile, a unor spaţii publice perimetrale 
ori adiacente propriilor sedii, precum şi a spaţiilor interioare ale acestora constituie o 
prelucrare a datelor cu caracter personal doar dacă aceasta este însoţită de un sistem 
de stocare a datelor care permite identificarea ulterioară, prin orice mijloace, a 
persoanei vizate. în acest caz este obligatorie avertizarea personalului propriu şi a 
publicului privind existenţa sistemului de supraveghere, precum şi informarea acestuia 
privind identitatea operatorului, scopul prelucrării, categoriile de date prelucrate, 
destinatarii datelor sau alte date suplimentare, după caz, conform legii. Instalarea 
acestor mijloace se realizează astfel încât, pe cât posibil, să nu fie vizualizat interiorul 
altor imobile sau căile de acces la acestea, aflate în zona adiacentă echipamentelor de 
supraveghere.

8.13. Măsuri tehnice privind protejarea datelor cu caracter personal

8.13.1. Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor instituie măsuri tehnice şi organizatorice privind 
protejarea şi păstrarea datelor cu caracter personal care să vizeze:

a) securitatea în mediul online;
b) asigurarea confidenţialităţii datelor;
c) preîntâmpinarea riscului pierderii de date;
d) împiedicarea modificării datelor cu caracter personal;
e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal.

8.13.2. Ca măsură de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate cu ocazia utilizării 
aplicaţiilor/platformelor educaţionale informatice, se interzice înregistrarea activităţilor 
desfăşurate online.

8.13.3. La nivelul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor trebuie să existe o carto§răffefş;'a. 
documentelor care conţin date cu caracter personal (Registrul de evidenţia  
caracter personal). Pentru aceste documente se stabileşte cine le c o le c ţe ^ ^ i sub ci
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formă, cine le prelucrează, cine le utilizează, unde se transmit şi măsurile de protecţie 
pentru fiecare document care conţine aceste date.

8.13.4. Toate documentele care conţin date cu caracter personal se înregistrează şi urmează 
regulile de păstrare, procesare, multiplicare, transport, transmitere, distrugere şi 
arhivare stabilite prin Legea Arhivelor naţionale şi prin proceduri interne.

8.13.5. Cu ocazia proiectării, întreţinerii, actualizării aplicaţiilor de gestiune a bazelor de date, 
se interzice accesul programatorilor/ personalului de întreţinere a sistemelor informatice 
la orice fel de date cu caracter personal deţinute/ create/ accesate de personalul din 
structura respectivă. în aceste situaţii, se pun la dispoziţia programatorilor/ personalului 
de întreţinere numai date anonime.

8.13.6. Pentru cazuri excepţionale, numai pe durata intervenţiei şi circumstanţiat limitativ la 
datele strict necesare, persoanele care asigură suportul tehnic pot avea acces la datele 
cu caracter personal numai în prezenţa unui utilizator desemnat; în această situaţie, 
răspunderea pentru păstrarea confidenţialităţii datelor aparţine persoanelor în cauză, 
sens în care trebuie să semneze un angajament de confidenţialitate.

8.13.7. Operaţiunile de colectare, introducere, modificare şi actualizare a datelor cu caracter 
personal se fac numai de personalul anume desemnat de către conducătorii 
operatorului.

8.13.8. Directorul dispune măsurile necesare care să permită identificarea utilizatorului care a 
introdus, modificat sau actualizat datele.

8.13.9. Bazele de date cu caracter personal deţinute/create şi programele folosite de operatori 
sunt salvate, prin copii de siguranţă, la un interval de timp de minim 3 luni şi maxim 12 
luni, în funcţie de mărimea, volumul şi importanţa acestor baze de date.

8.13.10. Directorul desemnează utilizatori care trebuie să aibă ca atribuţie de serviciu şi 
executarea copiilor de siguranţă ale bazelor de date deţinute/ create şi ale programelor 
folosite.

8.13.11. în cazul în care nu se poate restricţiona accesul în aceste încăperi, documentele 
se securizează în dulapuri/ fişete metalice închise cu chei; echipamentele se 
securizează cu chei sau cartele magnetice.

8.13.12. Aplicaţiile informatice care gestionează date cu caracter personal trebuie 
prevăzute cu facilitatea închiderii automate a sesiunii de lucru dacă utilizatorul nu 
acţionează asupra datelor afişate pe ecran o perioadă de timp de până la 5 minute, 
stabilită în funcţie de operaţiile care trebuie executate.

9. RESPONSABILITĂŢI
9.1. Directorul Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor

9.1.1. Asigură instruirea personalului responsabil cu confidenţialitatea privind modul de 
prelucrare a datelor, precum şi drepturile pe care categoriile de personal le au în baza 
GDPR.

9.1.2. Verifică şi actualizează politicile privind datele referitoare la elevi/ părinţi, personalul 
propriu şi contractori.

9.1.3. Stabileşte politici de retenţie şi ştergere a datelor.
9.1.4. Asigură protecţia datelor cu caracter personal prin măsuri de siguranţă adecvate.
9.1.5. Notifică autorităţile despre încălcarea drepturilor privind prelucrarea datelor cu caracter 

personal
9.1.6. Dispune măsurile necesare care să permită identificarea utilizatorului care a introdus, 

modificat sau actualizat datele.
9.1.7. Desemnează utilizatori care trebuie să aibă ca atribuţie de serviciu şi exejsutarea 

copiilor de siguranţă ale bazelor de date deţinute/ create şi ale programelor fotâsifă:
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9.2. Secretarul/ Responsabilul cu protecţia datelor
9.2.1. Documentează modul în care se prelucrează datele cu caracter personal
9.2.2. Jine evidenţa detaliată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
9.2.3. întocmeşte Registul de evidenţă a datelor cu caracter personal
9.2.4. Pune la dispoziţia părinţilor, elevilor, personalului sau furnizorilor, formulare de 

consimţământ pentru protecţia datelor
9.2.5. Păstrează formularele de consimţământ pentru protecţia datelor.

9.3. Utilizatorii datelor cu caracter personal
9.3.1. Aplică prevederile actelor normative din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal 

precum şi ale prezentei proceduri.
9.3.2. Păstrează confidenţialitatea datelor prelucrate, a contului de utilizator, a parolei/ codului 

de acces la sistemele informatice/ baze de date prin care sunt gestionate date cu 
caracter personal.

9.3.3. Respectă măsurile de securitate precum şi celelalte reguli stabilite la nivelul şcolii.
9.3.4. Informează de îndată conducerea Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor despre 

împrejurări de natură a conduce la o diseminare neautorizată de date cu caracter 
personal sau despre o situaţie în care au fost accesate/ prelucrate date cu caracter 
personal prin încălcarea normelor legale, despre care a luat la cunoştinţă.

9.4. Participanţii la activităţile de învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi 
al internetului

9.4.1. Au obligaţia de a nu înregistra, disemina, folosi informaţii care conţin date cu caracter 
personal, în alt mod care este în afara scopului prelucrării acestor date.

10. ANEXE Şl FORMULARE

10.1. Declaraţie privind respectarea normelor de protecţie a datelor cu caracter personal
10.2. Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal, utilizate pentru personalul 

angajat sau pentru cei care doresc să se angajeze
10.3. Formular de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru 

părinţi şi elevi (care sunt furnizate părinţilor, reprezentanţilor legali)
10.4. Declaraţie în condiţiile desfăşurării activităţilor didactice la nivelul unităţii de

învăţământ, inclusiv prin intermediul tehnologiei şi al internetului
(părinte/tutore/reprezentant legal)

10.5. Declaraţie în condiţiile desfăşurării activităţilor didactice la nivelul unităţii de
învăţământ, inclusiv prin intermediul tehnologiei si al internetului (personal al unităţii 
de învăţământ)

10.6. Acord privind prelucrarea datelor furnizori
10.7. Registrul de evidenţă a datelor cu caracter personal
10.8. Politica privind protecţia datelor
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11. CUPRINS
Numărul 

componentei 
în cadrul 

procedurii 
operaţionale

Denumirea componentei din cadrul procedurii operaţionale

1 Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea şi aprobarea ediţiei/ reviziei
2 Situaţia ediţiilor şi a reviziilor în cadrul ediţiilor
3 Lista de difuzare
4 Scopul
5 Domeniul de aplicare
6 Documente de referinţă
7 Definiţii şi abrevieri
8 Descrierea activităţii
9 Responsabilităţi
10 Anexe şi formulare
11 Cuprins



FOI -  PO 92.10
(conform Nota MFC nr. 36347/26.10.2020)

DECLARAŢIE

In condiţiile desfăşurării activităţilor didactice la nivelul unităţii de învăţământ Liceul 

Tehnologic Dorna Candrenilor, inclusiv prin intermediul tehnologiei şi al internetului,
In conformitate cu dispoziţiile din:

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 272 (3) 

înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate f i  făcută numai cu acordul celui 

care o conduce; (4) Multiplicarea, sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către 

elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv;

• Metodologia-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal aprobată prin Ordinul nr. 

5545/2020, art. 6,

Subsem natul__________________________________ . încadrat la unitatea de

învăţământ Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor pe postul____________________________ ,

mă oblig:

- să nu înregistrez prin niciun procedeu activităţile didactice şi să nu le multiplic sub nicio

formă fără acordul______________________________________________________________;

- să previn înregistrarea activităţilor didactice sau multiplicarea înregistrărilor acestora, în
absenţa acordului________________________________________________________   .

Declar, susţin şi semnez că am luat cunoştinţă de întregul conţinut, precum şi de 
prevederile art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declaraţii.

Data:

Cadru didactic:



F02-PO 92.10
(conform Nota MEC nr. 36347/26.10.2020)

DECLARAŢIE

In condiţiile desfăşurării activităţilor didactice la nivelul unităţii de învăţământ Liceul 

Tehnologic Dorna Candrenilor, inclusiv prin intermediul tehnologiei şi al internetului,
In conformitate cu dispoziţiile din:

• Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, art. 272 (3) 

înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi  făcută numai cu acordul celui 

care o conduce; (4) Multiplicarea. sub orice formă, a înregistrărilor activităţii didactice de către 

elevi sau de către alte persoane este permisă numai cu acordul cadrului didactic respectiv:;

• Metodologia-cadru privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal aprobată prin Ordinul nr. 

5545/2020, art. 6.

Subsem natul__________________________________ . părinte/ tutore legal al

copilului/ elevului________________________________________ . înmatriculat în grupa/

clasa__________ . mă oblig:

- să nu înregistrez prin niciun procedeu activităţile didactice şi să nu le multiplic sub nicio 

formă fără acordul cadrului didactic care conduce/ realizează activitatea respectivă;

- să iau toate măsurile pentru a preveni înregistrarea activităţilor didactice sau 

multiplicarea înregistrărilor acestora, în absenţa acordului cadrului didactic care conduce/ 

realizează activitatea respectivă.

Declar, susţin şi semnez că am luat cunoştinţă de întregul conţinut, precum şi de 

prevederile art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declaraţii.

Părinte/ tutore legal:

__________________________  Data:
Elev:



F03-92.10

DECLARAŢIE

Subsemnatul/ (-a), _________________________________ : născut (-ă) la data de

__________________, în loca lita tea______________________ , C N P ____________________ ,

cu domiciliul în _____________________________________, angajat al Liceului Tehnologic

Dorna Candrenilor în compartimentul _______________________ , în postul/ funcţia de

_____________________________ , declar pe propria răspundere că am luat la cunoştinţă de

prevederile legale referitoare la protecţia datelor cu caracter personal şi consimt să 

păstrez confidenţialitatea datelor cu caracter personal a căror prelucrare o efectuez în 

condiţiile legii, în virtutea atribuţiilor de serviciu, inclusiv după încetarea activităţilor de 

prelucrare a acestor date.

Cunosc faptul că încălcarea normelor legale privind protecţia datelor cu caracter 

personal atrage răspunderea administrativă, disciplinară, materială, civilă ori penală, în 

raport cu gravitatea faptei, potrivit legii.

Data___________________  Sem nătura______________

Dată în prezenţa
[Numele şi semnătura conducătorului unităţii
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CONSIMŢĂMÂNT PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 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 (RGDP), vă aducem la cunoştinţă următoarele:

1. Informaţiile oferite de dumneavoastră ce conţin date personale vor fi folosite/ sunt utilizate în 
scopul:
a) Prestării de servicii pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie 

şi cultură, inclusiv prelucrării statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în 
managementul sistemului educaţional.

b) Stabilirii unor drepturi de protecţie socială prin programe derulate de MEC;
c) Monitorizării accesului persoanelor şi a asigurării siguranţei şi securităţii în spaţiile 

Liceului Tehnologic Dorna Candrenilor.
2. Stocarea datelor de identificare se realizează conform legislaţiei în vigoare privind arhivarea, 

iar celelalte date pe durata şcolarizării.
3. Aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 

din 27 aprilie 2016.
4. Conform Regulamentului GDPR aveţi următoarele drepturi referitoare la datele personale:

• dreptul de a fi informat cu privire la datele personale pe care le prelucrăm;
• dreptul de acces la datele personale prelucrate/administrate;
• dreptul la rectificarea datelor prelucrate şi/sau administrate;
• dreptul de ştergere a datelor prelucrate atunci când acestea nu mai sunt necesare, 

sau consimţământul a fost retras, sau a existat o prelucrare ilegală etc;
• dreptul la restricţionarea datelor personale;
• dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată;
• dreptul la portabilitatea datelor către alt Operator;
• dreptul la opoziţie ce include dreptul de a se opune prelucrării datelor personale. 

Pentru a beneficia de oricare din drepturi este necesară o cerere scrisă.
5. în conformitate cu prevederile OMEC nr. 5545/09.2020, în calitate de participanţi la 

activităţile de învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului (elev, părinte, 
tutore al elevului) şi pentru protecţia datelor celorlalţi participanţi aveţi obligaţia de a nu 
înregistra, disemina, folosi informaţii care conţin date cu caracter personal, în alt mod care 
este în afara scopului prelucrării acestor date.

Subsem natul___________________________________părinte /tutore / reprezentant legal al

elevului ____________________________________ , prin completarea şi semnarea prezentului

document îmi exprim consimţământul pentru colectarea, stocarea şi prelucrarea datelor cu caracter 

personal, inclusiv datele utilizate în mediul educaţional virtual (nume, prenume, CNP, alte date 

de identificare, date medicale, email, telefon, imagine, voce, alte informaţii solicitate de unitatea 

şcolară în interesul elevului) precum si pe cele ale elevului mai sus menţionat.

Nume şi Prenume Data,

Semnătura
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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având in vedere prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 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 (RGDP) si prevederile OMEC nr. 5545/09.2020, vă aducem la 
cunoştinţă următoarele:

1. Informaţiile oferite de dumneavoastră ce conţin date de identificare vor fi folosite/ sunt folosite 
în scopul întocmirii documentelor de angajare şi anumitor documente ce vizează relaţiile de 
muncă.

2. Stocarea datelor se va face pe durata desfăşurării activităţii, în baza contractului individual de 
muncă încheiat şi în conformitate cu legea Arhivelor naţionale.

3. Aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 
din 27 aprilie 2016.

4. Conform Regulamentului GDPR aveţi următoarele drepturi referioare la datele personale:
> dreptul de a fi informat cu privire la Datele Personale pe care le prelucrăm;
> dreptul de acces la datele personale prelucrate/administrate;
> dreptul la rectificarea datelor prelucrate şi/sau administrate;
> dreptul de ştergere a datelor prelucrate atunci când acestea nu mai sunt necesare, 

sau consimţământul a fost retras, sau a existat o prelucrare ilegală etc;
> dreptul la restricţionarea datelor personale;
> dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată;
> dreptul la portabilitatea datelor către alt Operator;
> dreptul la opoziţie ce include dreptul de a se opune prelucrării datelor personale.

5. în conformitate cu prevederile OMEC nr. 5545/09.2020, în calitate de participant la activităţile 
de învăţare desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului şi pentru protecţia 
datelor celorlalţi participanţi, avetţ obligaţia de a nu înregistra, disemina, folosi informaţii care 
conţin date cu caracter personal, în alt mod care este în afara scopului prelucrării acestor 
date.

îmi exprim în mod expres consimţământul ca Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor sa folosească 
datele de identificare cu caracter personal, puse la dispoziţie de mine, pentru scopurile şi în 
condiţiile prevăzute mai sus.

Nume şi Prenume Data,

Semnătura,



F06-PO  92.10

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Având in vedere prevederile din Regulamentul (UE) 2016/679 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 (RGDP), vă aducem la cunoştinţă următoarele:

1. Informaţiile oferite de dumneavoastră ce conţin date de identificare furnizate în cadrul 
formularelor completate vor fi folosite/sunt folosite în scopul derulării relaţiilor 
contractuale, a evidenţei şi corespondenţei cu furnizorii.

2. De asemenea, prin prelucrarea datelor cu caracter personal ce se pot regăsi în documentele 
contractuale, vă exprimaţi acordul ca acestea să fie gestionate de către Liceul Tehnologic 
Dorna Candrenilor, pentru realizarea intereselor contractuale.

3. Aceste date vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679 
din 27 aprilie 2016.

4. Conform Regulamentului GDPR aveţi următoarele drepturi referioare la datele personale:
• dreptul de a fi informat cu privire la datele personale pe care le prelucrăm;
• dreptul de acces la datele personale prelucrate/administrate;
• dreptul la rectificarea datelor prelucrate şi/sau administrate;
• dreptul de ştergere a datelor prelucrate atunci când acestea nu mai sunt necesare, 

sau consimţământul a fost retras, sau a existat o prelucrare ilegală etc;
• dreptul la restricţionarea datelor personale;
• dreptul de a nu fi evaluat prin profilare automată;
• dreptul la portabilitatea datelor către alt Operator;
• dreptul la opoziţie ce include dreptul de a se opune prelucrării datelor personale.

îmi exprim în mod expres consimţământul ca Liceul Tehnologic Dorna Candrenilor să folosească 
datele de identificare cu caracter personal, puse la dispoziţie de mine, pentru scopurile şi în condiţiile 
prevăzute mai sus.

Nume şi Prenume Data,

Semnătura


