Declaraţie de consimţământ
Sunt de acord ca Școala Postliceală “Dimitrie Cantemir” cu sediul în Târgu Mureș, Str. Bodoni
Sandor 3-5, România, să fie autorizată să proceseze datele mele personale introduse în dosarul de
admitere, precum și datele care sunt colectate în cadrul altor activități organizate în cadrul Școlii, în
următoarele scopuri: desfășurarea procesului de învățământ: liste de prezență, afișarea la avizier și în
format electronic a cataloagelor cu rezultatele examinărilor, furnizarea de informații prin intermediul email-ului, SMS-ului, telefonului, platformelor de social media referitoare la informații de interes specific
activității Școlii, evenimente și / sau alte forme de promovare. Consimțământul în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor menționate mai jos sunt
voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o notificare
gratuită către Școală. Notificarea de revocare a consimțământului poate fi realizată spre exemplu prin
e-mail către contact@scoalacantemir.ro sau la sediul Școlii în cadrul Secretariatului. Vă rugăm să
aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului nu afectează legalitatea utilizarii datelor înainte
de retragerea consimțământului (notificarea nu are impact retroactiv). Dacă consimțământul nu este
acordat sau a fost revocat, datele personale nu vor fi utilizate în scopurile de mai sus. În cazul în care
aveți întrebări legate de această declarație de consimțământ sau de protecția datelor de către Școală în
general, vă rugăm să nu ezitați să contactați consultantul nostru responsabil cu protecția datelor la
adresa de e-mail: adela.serb@propc.ro Puteți afla mai multe informații despre modalitatea în care
Școala procesează datele personale pe pagina noastră web: http://www.scoalacantemir.ro/ro/GDPR

Nume și prenume candidat / elev (a se completa cu majuscule):
________________________________________________
Telefon mobil: ________________________________________________
E-mail (a se completa cu majuscule): ____________________________________________
Vă rugăm marcați cu un [x] canalul prin care doriți sa fiți contactat în scopul furnizării de informații
referitoare la activitățile specifice cultural – educative organizate de Școală, evenimente și / sau alte
forme de promovare, precum și contactarea în vederea informării cu privire la situația plății taxelor
școlare și a rezultatelor obținute:

⃝ e-mail

⃝ SMS

⃝ telefon

⃝ social media

⃝ Am înțeles această declarație de consimțământ și sunt de acord cu procesarea datelor
mele personale prin canalele de mai sus în scopurile descrise în această declarație de
consimțământ. Acest formular este valid numai în cazul în care această căsuță este bifată cu
X.

Data completării:

Semnătură candidat / elev:
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Notificare cu privire la protecția datelor personale
Școala Postliceală „Dimitrie Cantemir” din Tîrgu Mureş, în
calitatea sa de instituție de învățământ postliceal, asigură protecția
drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei fizice în ceea
ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Începând cu
data de 25 mai 2018, dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679
(Regulamentul general privind protectia datelor) va fi aplicat de
toate statele Uniunii Europene, iar Școala se angajează în
continuare să respecte confidențialitatea datelor cu caracter
personal. Școala își ia un angajament ferm de a respecta întru-totul
dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 și de a prelucra în
siguranță deplină toate datele cu caracter personal specifice cu care
ajunge să interacționeze în cadrul activității sale didactice și de
cercetare.
Securitatea datelor cu caracter personal
Ne angajăm să aplicăm toate măsurile tehnice și organizatorice
pentru asigurarea securității datelor cu caracter personal, să le
protejăm împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii sau accesului
neautorizat asupra lor.
În cadrul Școlii, colectarea și prelucrarea datelor cu caracter
personal se realizează în următoarele scopuri :





recrutarea și selecția elevilor;
ținerea evidenței dosarelor elevilor;
activități de cercetare științifică și proiecte de cercetare la
nivel național și internațional;
 recrutarea și selectarea personalului angajat al Școlii;
 ținerea evidenței dosarelor de personal ale angajaților
noștri;
 arhivarea dosarelor personale ale salariaților;
 înregistrarea informațiilor contabile în vederea efectuării
plăților către angajați.
Putem folosi informațiile dvs. cu caracter personal pentru:
1. A vă permite să beneficiați de serviciile de învățământ postliceal
pe care le oferim;
2. A vă trimite informații despre activitatea de învățământ postliceal
desfășurată în cadrul Școlii noastre, inițiativele și orice alte
informații privind temele de interes pentru elevii noștri;
3. A vă oferi răspunsurile sau informațiile pe care ni le-ați solicitat;
4. A gestiona situațiile specifice ce țin de resursele umane și a
efectua plățile către angajații noștrii în condiții de deplină siguranță;
5. Datele personale ale elevilor înscriși la programe de studii în
cadrul Școlii sunt raportate conform cerințelor legale în vigoare
către Ministerul Educației Naționale (MEN) prin platforme securizate
dedicate activității legiferate.
6. Auditarea activității instituției noastre și verificările efectuate de
organe cu atribuții de control ale statului, în deplină conformitate
cu prevederilor legale în vigoare. Vom dezvălui informațiile
dumneavoastră organelor de anchetă sau instituțiilor responsabile
de aplicarea legii, la cerere, numai atunci când sunt în conformitate
cu prevederile legale în vigoare. Informațiile primite din partea
elevilor și angajaților noștri reprezentând date cu caracter personal
sunt prelucrate prin prisma obligațiilor legale pe care le avem, atât
ca instituție de învățământ postliceal care prestăm un serviciu
public către elevi, cât și ca angajator față de salariații noștri.

Când vom folosi informațiile dvs. personale, vom lua în considerare
dacă este corect să facem acest lucru și dacă se regăsește în
așteptările dvs. rezonabile. Vom pune mereu în echilibru drepturile
dumneavoastră și interesele noastre legitime pentru a ne asigura
că folosim informațiile dvs. cu caracter personal în mod legal.
Datele dvs. personale (numele și prenumele, data și locul nașterii,
CNP-ul și alte date din actul de identitate, detalii de contact precum
adresa de email-ul și numărul de telefon, documentele care vă
dovedesc identitatea) sunt întotdeauna păstrate în siguranță.
Școala nu va pune la dispoziția unor terțe părți niciodată informațiile
dvs. reprezentând date cu caracter personal. Datele de contact ale
elevului sau angajatului nostru pot fi procesate și transferate de
către Școală doar în scop didactic/științific sau pentru îndeplinirea
activităților/sarcinilor instituționale. În acest context, furnizarea
către terțe părți de informații referitoare la datele de contact ale
elevului sau angajatului nostru este strict interzisă și această
interdicție rămâne valabilă și în condițiile în care cei care le
gestionează nu mai sunt angajați în cadrul instituției noastre. În
cazul în care o situație anume o va cere, vom putea fi obligați să
procesăm și să transferăm informațiile dvs. personale în temeiul
unor obligațiilor legale obligatorii, către anumite organe cu atribuții
de control sau judiciare.
Drepturile utilizatorilor
Vă aducem la cunoștință că aveți următoarele drepturi, astfel cum
sunt acestea prevazute de Regulamentul (UE) 2016/679
(Regulamentul general privind protecția datelor) :



dreptul de a accesa datele și a primi informații despre
utilizarea acestora;
 dreptul de a cere corectarea și/sau completarea
informațiilor (dreptul la rectificare);
 dreptul de a cere ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat);
 dreptul de a restricționa utilizarea datelor;
 dreptul de a primi datele într-un format portabil;
 dreptul de a vă opune prelucrării datelor;
 dreptul de a vă retrage consimțământul pentru prelucrarea
datelor;
 dreptul de a apela către o autoritate de supraveghere.
Așa cum ne bazăm pe acordul dvs. de a utiliza informațiile dvs.
personale, aveți dreptul să vă retrageți acest consimțământ în orice
moment. Trebuie să aveți însă în vedere faptul că
atunci când veți lua o astfel de decizie, acest lucru va atrage
automat consecința că nu vom mai fi în măsură să vă prestăm
pentru viitor serviciile noastre. Puteți face acest lucru contactând
consultantul GDPR.
Conform dispozițiilor GDPR, am contractat un consultant
Responsabil
cu
Protecția
Datelor
cu
Carcater
Personal. Începand cu data de 25 mai 2018, pentru orice întrebări
sau nemulțumiri vă puteți adresa responsabilului nostru pentru
prelucrarea datelor, care poate fi contactat astfel :
ȘERB ADELA - consultant - Responsabil cu Protecția Datelor
cu Caracter Personal
Adresa : str. Bodoni Sandor 3-5, jud.Mureş
Email : adela.serb@propc.ro
Telefon : 0265-401129
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