
 
Datele cu caracter personal cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/27.04. 2016  

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

NOTĂ DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale elevilor din cadrul Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman în 

vederea participării la concursurile / olimpiadele școlare și activitățile extrașcolare în anul școlar 2022-2023 

 
Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman, cu sediul în Roman, jud. Neamț, Adresa: Bulevardul Republicii, nr. 1-3, 

telefon/fax: 0233.724.336, email: lic_3@yahoo.com, web: http://www.ctppr.ro, vă informează, prin prezenta Notă, despre 

prelucrarea datelor dumneavoastră personale, modalităţile în care școala foloseşte datele cu caracter personal şi drepturile pe care 

le aveţi în calitate de elev al acestei școli (persoană vizată), referitor la datele cu caracter personal, astfel cum este prevăzut de 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare 

GDPR) şi legislaţia naţională privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE, Legea 190/2018, 

Legea 102/2005, modificată, Legea 129/2018) în vigoare, Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman are obligaţia de a administra în 

condiţii de siguranţă şi numai, pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate. 

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate şi supuse prelucrărilor sunt următoarele: nume, 

prenume, punctaj obținut. 

Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi 

revin conform legii, în conformitate cu prevederile actelor normative privind protecţia datelor cu carater personal. 

 

Temeiul legal al prelucrării datelor:  

- Regulamentul (UE) 679/2016 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. 

- Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European şi al Consiliului 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. 

- Legea 102/2005, modificată și completată, privind infiintarea, organizarea si functionarea Autorității Naționale de Supraveghere 

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal  

- Legea Educației Naționale 1/2011; 

 

Datele personale ale minorului / minorei sunt prelucrate pentru:  

- Înscrierea și participarea la concursurile / olimpiadele școlare și activitățile extrașcolare; 

- Întocmirea și eliberarea diplomelor conform rezultatelor obținute; 

- Folosirea imaginii foto / video a elevului în promovarea imaginii școlii, diseminarea rezultatelor obținute la concursurile / 

olimpiadele școlare, respectiv a activităților extrașcolare. 

 

Datele personale ale părintelui / aparţinătorului sunt prelucrate pentru: comunicarea în scris, telefonic, electronic 

între școală și părinți. 

 

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal: 

a) Persoana vizată (elev/părinte/reprezentant legal): .........................................................................................................  

b) Instituția organizatoare a concursului școlar, respectiv a activității extrașcolare. 

Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman vă garantează că dezvăluirea datelor către terţi se va face numai în baza prevederilor 

legale. 

 

Perioada de stocare a datelor  personale:  

   Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor întreprinse pentru 

îndeplinirea atribuțiilor legale după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile. 

 

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE: 

- Dreptul de retragere a consimțământului - Conform art. 7 din GDPR - Dacă v-ați acordat consimțământul cu privire la activitățile 

de prelucrare a datelor cu caracter personal, vă puteți retrage acest consimțământ în orice moment, cu efect ulterior. Acest lucru nu 

va afecta legalitatea prelucrării datelor efectuată înainte de retragerea consimțământului.  

- Dreptul de acces - Conform art. 15 din GDPR - Aveți dreptul de a obține de la societate o confirmare privind faptul că datele 

dvs. cu caracter personal sunt sau nu prelucrate și, dacă este cazul, să solicitați acces la datele cu caracter personal. Informațiile 

privind accesul includ, printre altele, scopul prelucrării, categoriile de date cu caracter personal în cauză și destinatarii sau 

categoriile de destinatari cărora le-au fost sau vor fi divulgate datele cu caracter personal. Cu toate acestea, nu este un drept 

absolut, iar interesele altor persoane vă pot restrânge dreptul de acces.  

- Dreptul la rectificare - Conform art. 16 din GDPR - Aveți dreptul de a obține de la noi rectificarea datelor dvs. cu caracter 

personal inexacte. În funcție de scopurile prelucrării, aveți dreptul să completați date cu caracter personal incomplete, inclusiv prin 

furnizarea unei declarații suplimentare.  

- Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - Conform art. 17 din GDPR - În cazul în care păstrarea acestor date încalcă 

Regulamentul, dreptul Uniunii sau dreptul intern sub incidența căruia intră operatorul.  

- Dreptul la restricționarea prelucrării - Conform art. 18 din GDPR - În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a obține de la noi 

restricții privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În acest caz, datele respective vor fi marcate și pot fi prelucrate 

numai de noi în anumite scopuri. 

http://www.ctppr.ro/


 
Datele cu caracter personal cuprinse în acest formular vor fi tratate confidenţial, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/27.04. 2016  

privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

- Dreptul la portabilitatea datelor - Conform art. 20 din GDPR - În anumite circumstanțe, este posibil să aveți dreptul de a primi 

datele cu caracter personal referitoare la dvs., pe care ni le-ați furnizat, într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care 

poate fi citit de un device și puteţi avea dreptul să transmiteți aceste date la o altă entitate fără ca noi să vă împiedicăm. 

- Dreptul la opoziție - Conform art. 21 din GDPR - În anumite circumstanțe, aveți dreptul să vă opuneți, din motive legate de 

situația dvs. particulară, sau în cazul în care datele personale sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, în orice moment, la 

prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către noi și ni se poate solicita să nu mai procesăm datele dvs. cu caracter 

personal. 

- Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității de supraveghere.  

- Dreptul de a se adresa justiției.  

- Dreptul de a fi notificat în caz de încalcări privind securitatea datelor, de către operator  

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi manuale, cu respectarea cerinţelor 

legale şi în condiţii care să asigure securitatea, confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate.  

 

Dacă nu sunteţi de acord cu furnizarea datelor personale ale părintelui / aparţinătorului şi minorului / minorei, 

corecte şi complete, Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman se află în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor 

privind  înscrierea/participarea la concursurile / olimpiadele școlare, respectiv activitățile extrașcolare.  

 

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor cu caracter personal, la 

sediul unității de învățământ sau în scris la adresa de email: lic_3@yahoo.com. De asemenea, puteți să vă adresați Autorităţii 

Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Bucureşti, Bulevardul General Gheorghe Magheru 28-30, 

Sector 1, cod postal 010336, Romania, e-mail : anspdcp@dataprotection.ro, dpo@dataprotection.ro, Fax: +40-241- 617260, Tel: 

+40-241-664740, Web: http://www.dataprotection.ro. 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT PENTRU PRELUCRAREA  

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

de către Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman  

 

Subsemnatul/Subsemnata ................................................................................................,   în calitate de  

părinte/aparţinător al elevului /elevei............................................................... clasa ................, îmi exprim în 

mod expres liberul consimţământ, fără echivoc, lipsit de ambiguitate, pentru prelucrarea datelor cu 

caracter personal, ale mele şi ale minorului/minorei mai sus menţionat, în următoarele scopuri: folosirea 

imaginii foto / video a elevului în promovarea imaginii școlii, întocmirea documentelor legale referitoare la 

înscrierea și participarea la concursurile / olimpiadele școlare, respectiv activitățile extrașcolare  în anul 

școlar 2022-2023. 

Declar că operatorul (școala) are dreptul de a transmite datele cu caracter personal către terți în 

condițiile prevăzute de legislația națională și europeană în vigoare. 

De asemenea, am luat cunoştinţă din Nota de informare de mai sus, de aspectele referitoare la 

prelucrarea datelor cu caracter personal, obligaţiile operatorului şi drepturile care îmi revin conform 

Regulamentului nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi ale Legii 190/2018 privind măsuri de punere în 

aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului 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. 

Prezentul document a fost întocmit într-un exemplar și va fi anexat dosarului ce face obiectul 

prezentului consimţământ. 

 

Data__________________________                                         Semnătura........................................................ 
 

 

Am primit acest exemplar, reprezentant Colegiul Tehnic “Petru Poni” Roman 

Nume și prenume cadru didactic: 

Semnătura ........................................................ 

mailto:lic_3@yahoo.com

