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CONTEXTUL LEGISLATIV 

 

Parlamentul European și Consiliul au adoptat, în data de 27 aprilie 2016, 

Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulaţie a acestor date 

(Regulamentul general privind protecţia datelor - GDPR). Regulamentul (UE) 2016/679 a 

fost publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii L119 din 4 mai 2016, iar prevederile lui vor fi direct 

aplicabile în toate statele membre ale Uniunii Europene, începând cu data de 25 mai 2018. 

  Punerea în aplicare a Regulamentului, din data de 25 mai 2018, va avea ca efect 

uniformizarea principiilor de protecție a datelor personale în toate statele membre ale 

Uniunii Europene și va înlocui regimul juridic național  existent în prezent. 

 

GDPR  : 

 impune un set unic de reguli în materia protecţiei datelor cu caracter personal; 

 pune accent pe transparenţa faţă de persoana vizată și responsabilizarea 

operatorului de date faţă de modul în care prelucrează datele cu caracter personal; 

  stabilește o serie de garanţii specifice pentru a proteja cât mai eficient viaţa privată a 

minorilor, în special în mediul on-line.  

 consolidează drepturile garantate persoanelor vizate și introduce noi drepturi: 

dreptul de a fi uitat, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la restricţionarea 

prelucrării.  

 implicații deosebite asupra sectorului on-line, instituțiilor publice și companiilor 

private; 

 introduce sancţiuni severe, până la 10 – 20 milioane de euro sau între 2% și 4% din 

cifra de afaceri la nivel internaţional, pentru operatorii din sectorul privat. 

 

PRECIZĂRI TERMINOLOGICE 

 

În sensul Regulamentului  UE  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 : 

 

1. date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică 

identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o 



persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element 

de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un 

identificator on-line, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţii sale 

fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;  

2. prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu 

caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de 

mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, 

stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin 

transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau 

combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;  

3. restricţionarea prelucrării înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate 

cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora; 

 4. creare de profiluri înseamnă orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter 

personal care constă în utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite 

aspecte personale referitoare la o persoană fizică, în special pentru a analiza sau prevedea 

aspecte privind performanţa la locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele 

personale, interesele, fiabilitatea, comportamentul, locul în care se află persoana fizică 

respectivă sau deplasările acesteia; 

 5. pseudonimizare înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea 

mod încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza 

informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii suplimentare să fie stocate separat 

şi să facă obiectul unor măsuri de natură tehnică şi organizatorică care să asigure 

neatribuirea respectivelor date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau 

identificabile; 

 6. sistem de evidenţă a datelor înseamnă orice set structurat de date cu caracter 

personal accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau 

repartizate după criterii funcţionale sau geografice; 

 7. operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt 

organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare 

a datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite 

prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea 

acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern;  

8. persoană împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, 

autoritatea publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în 

numele operatorului; 

 9. destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt 

organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este 

sau nu o parte terţă; 

10. parte terţă înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau 

organism altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi 

persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de 

operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal;  

11. consimţământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, 

specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, 



printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o 

privesc să fie prelucrate;  

12. încălcarea securităţii datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a 

securităţii care duce, în mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau 

divulgarea neautorizată a datelor cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-

un alt mod, sau la accesul neautorizat la acestea; 

 13. date genetice înseamnă datele cu caracter personal referitoare la caracteristicile 

genetice moştenite sau dobândite ale unei persoane fizice, care oferă informaţii unice privind 

fiziologia sau sănătatea persoanei respective şi care rezultă în special în urma unei analize a 

unei mostre de material biologic recoltate de la persoana în cauză;  

14. date biometrice înseamnă date cu caracter personal care rezultă în urma unor tehnici 

de prelucrare specifice referitoare la caracteristicile fizice, fiziologice sau comportamentale 

ale unei persoane fizice care permit sau confirmă identificarea unică a respectivei persoane, 

cum ar fi imaginile faciale sau datele dactiloscopice;  

15. date privind sănătatea înseamnă date cu caracter personal legate de sănătatea fizică 

sau mentală a unei persoane fizice, inclusiv prestarea de servicii de asistenţă medicală, care 

dezvăluie informaţii despre starea de sănătate a acesteia; 

16. reprezentant înseamnă o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune, desemnată 

în scris de către operator sau persoana împuternicită de operator în temeiul articolului 27, 

care reprezintă operatorul sau persoana împuternicită în ceea ce priveşte obligaţiile lor 

respective care le revin în temeiul prezentului regulament;  

17. autoritate de supraveghere înseamnă o autoritate publică independentă instituită de 

un stat membru; 

18. prelucrare transfrontalieră înseamnă: fie prelucrarea datelor cu caracter personal 

care are loc în contextul activităţilor sediilor din mai multe state membre ale unui operator 

sau ale unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dacă operatorul sau 

persoana împuternicită de operator are sedii în cel puţin două state membre fie prelucrarea 

datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităţilor unui singur sediu al unui 

operator sau al unei persoane împuternicite de operator pe teritoriul Uniunii, dar care 

afectează în mod semnificativ sau este susceptibilă de a afecta în mod semnificativ persoane 

vizate din cel puţin două state membre. 

 

 

Ce date personale sunt prelucrate de către Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu 

Ilarian” Zalău la data transmiterii acestei  notificări de confidenţialitate? 

 

Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău poate să prelucreze, strict în aplicarea 

legii,  oricare dintre următoarele categorii de date personale care v-ar putea viza: 

Nume 

Prenume 

Adresă 

Număr de telefon 

Adresă de e-mail 

Carte de identitate 



CNP 

Data de naştere 

Sex 

Nivel de studii 

Date privind sănătatea: bolile care au legătură cu evoluția școlară a elevilor, respectiv cu 

viața profesională a angajaților săi 

Religie 

Originea etnică 

Date biometrice: înălțime, masa corporală  

Imagine, voce 

Situația la învățătură 

Starea civilă a părinților elevilor, respectiv a salariaților școlii 

Membrii familiei 

Apartenenţa la sindicat, în cazul angajaților 

Copii ale documentelor care conţin oricare dintre datele de mai sus. 

 

 

Cum gestionează Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău datele 

dumneavoastră cu caracter personal? 

 

Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău respectă obligaţiile care îi revin în temeiul 

legislaţiei naţionale şi al G.D.P.R.  prin acţiuni precum: 

 Actualizarea datelor cu caracter personal 

 Stocarea şi distrugerea acestora în siguranţă 

 Evitarea colectării sau păstrarea unor cantităţi excesive de date 

 Aplicarea unor măsuri tehnice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal 

 Protejarea datelor cu caracter personal împotriva pierderii, utilizării abuzive, accesului 

neautorizat şi divulgării. 

 

În ce scopuri vă poate prelucra Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” 

Zalău datele cu caracter personal? 

 

Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău va centraliza şi transmite date cu caracter 

personal doar către instituții abilitate: Ministerul Educației Naționale (M.E.N.), 

Inspectoratul Școlar Județean Sălaj (I.S.J.), Casa Corpului Didactic Sălaj (C.C.D.), Centrul 

Județean de Resurse și Asistență Educațională Sălaj (CJRAE), Primăria Municipiului Zalău, 

Inspectoratul de Poliție Județean (I.P.J. Sălaj) – Poliția Municipiului Zalău, Direcția 

Generală de Asistenţă Socială și Protecţia Copilului Sălaj (D.G.A.S.P.C.), Agenţia Judeţeană 

pentru Ocuparea Forţei de Muncă Sălaj (A.J.O.F.M.), instituții și societăți comerciale cu care 

are protocoale de colaborare şi alte unități școlare. 

 



În ce situații se pot transfera datele dumneavoastră cu caracter personal către 

alte părți? 

 

 

Pot  exista  situații  ȋn  care  să  fie  necesară  transferarea  datelor  dumneavoastră  cu  carac-

ter  personal  către anumite instituții/împuterniciţi care colectează date personale, strict în 

aplicarea legii. 

În cazul în care trebuie să transmitem datele dumneavoastră personal cu caracter sensibil 

unei terţe părţi, vom face acest lucru numai după obţinerea consimţământului 

dumneavoastră sau în scopul derulării unui contract, cu excepţia cazului în care suntem 

obligaţi din punct de vedere legal să procedăm altfel. Orice terţe părţi cărora le comunicăm 

datele dumneavoastră sunt obligate să păstreze aceste date în siguranţă 

şi  să  le  folosească  doar  pentru  a  presta  activitatea  pentru  care  au  fost  împuterniciți   

în  condițiile  legii  sau serviciul contractat. Atunci când nu mai au nevoie de datele dumnea-

voastră pentru a presta acest serviciu, vor efectua distrugerea acestora în condiţiile prevăzute 

de reglementările în vigoare, conform procedurilor noastre, emise în acord cu acestea. 

 

 

 Care este durata prelucrării/reţinerii datelor dumneavoastră cu caracter 

personal? 

 

Nu vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal mai mult decât este în mod 

rezonabil necesar, în conformitate cu scopul acestei prelucrări sau conform obligaţiilor legale 

aplicabile. 

 

Care sunt drepturile dumneavoastră cu privire la datele cu caracter personal? 

 

Cu excepţia cazului în care sunteţi supus unei exceptări în temeiul Regulamentului  general 

privind protecția datelor cu caracter personal, aveţi următoarele drepturi cu privire la datele 

dumneavoastră personale: 

 

o Dreptul de acces – aveţi dreptul de a solicita o copie a informaţiilor pe care le deţinem 

despre dumneavoastră; 

o Dreptul la rectificare – aveţi dreptul să corectaţi datele pe care le deţinem despre 

dumneavoastră, în cazul în care ajung să fie inexacte, incorecte sau incomplete; 

o Dreptul de a fi uitat – în anumite circumstanţe, puteţi cere ca datele pe care le deţinem 

să fie şterse din evidenţele noastre; 

o Dreptul la restricţionarea prelucrării – în anumite condiţii, aveţi dreptul să cereţi 

restricţionarea prelucrării datelor dumneavoastră personale; 

o Dreptul la portabilitate – aveţi dreptul de a solicita transferul datelor pe care le deţinem 

despre dumneavoastră către o altă organizaţie, dacă sunt îndeplinite condiţiile aplicabile cu 

privire la aceste date; 

o Dreptul de a formula obiecţii – aveţi dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite 

tipuri de prelucrare, cum ar fi, spre exemplu, prelucrarea ȋn scopuri ce ţin de marketingul 



școlar. Dreptul de a contesta prelucrarea datelor dumneavoastră personale în scopul 

comunicării directe de marketing este absolut şi nu poate fi negat de noi în nicio 

circumstanță; 

o Dreptul de a vă opune prelucrării care presupune luarea automată a deciziilor (ex. 

crearea de profiluri) – aveţi, de asemenea, dreptul de a vă opune actelor de prelucrare a 

datelor care presupune luare de decizii automate (de exemplu prin crearea de profiluri); 

o Dreptul de a adresa sesizări - în cazul în care refuzăm cererea dumneavoastră de acces 

la date cu  caracter personal  care vă  aparţin,  vă  vom oferi  un  motiv pentru  refuz. 

Ȋn  cazul  ȋn  care sunteți nemulţumit de răspuns, puteţi adresa sesizări către responsabilul 

pentru protecția datelor din Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău şi / sau 

autorităţilor relevante (ANSPDCP). 

În cazul în care temeiul prelucrării este constituit de consimţământul dumneavoastră, vă 

reamintim că puteţi revoca acest consimţământ în orice moment. 

În cazul în care consimţământul este singurul motiv de legalitate a prelucrării, orice 

prelucrare a datelor dumneavoastră personale va înceta odată ce aţi revocat acest 

consimţământ, dar acest lucru nu va afecta prelucrarea datelor cu caracter personal care a 

fost realizată ȋnainte de revocare. 

 

 

Care sunt circumstanţele speciale? 

 

• Transferul datelor în străinătate – dacă datele cu caracter personal vor fi transferate 

în ţări sau teritorii din afara UE, vă vom comunica detalii cu privire la modul în care datele 

vor fi protejate, împreună cu detalii despre modul de obţinere a garanţiilor relevante; 

• Luarea de decizii automate – dacă elaborăm un proces de automatizare a deciziilor 

prin acte de prelucrare a datelor dumneavoastră cu caracter personal, vă vom furniza detalii 

despre orice astfel de prelucrare împreună cu informaţii despre logica implicată şi despre 

semnificaţia şi consecinţele prelucrării; 

• Prelucrarea ulterioară – dacă dorim să folosim datele dumneavoastră cu caracter 

personal pentru un scop nou, care nu este acoperit de această Notificare privind protecţia 

datelor, vă vom furniza o nouă notificare care explică această nouă utilizare înainte de 

începerea prelucrării şi stabilirea scopurilor relevante  şi  a  condiţiilor  de  prelucrare.   

Când  şi  ori  de  câte  ori  este  necesar,  vom  căuta  obținerea consimţământului dumnea-

voastră prealabil pentru noua prelucrare. 

 

 

Cum ne puteți contacta? 

 

Pentru mai multe detalii, ne puteţi contacta în acest moment, prin intermediul canalelor 

actuale de comunicare. 

Începând cu data de 25 mai 2018, pentru a vă exercita drepturile de protecţie a datelor (data 

intrării în vigoare a Regulamentului general UE privind protecţia datelor cu caracter 

personal / GDPR) şi pentru a adresa întrebări sau reclamaţii privind protecţia datelor 

dumneavoastră cu caracter personal, veţi putea utiliza următoarele date de contact: 



 Adresă: bulevardul Mihai Viteazul, nr. 59, cod 450090, Zalău, jud. Sălaj. 

Comunicările  trebuie trimise  prin  poștă  către Colegiul Tehnic „Alesandru Papiu 

Ilarian” Zalău, la adresa sus-menționată, cu  mențiunea:  în  atenția  DPO -

ului  Colegiului Tehnic „Alesandru Papiu Ilarian” Zalău. 

 

 Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal (DPO) al Colegiului Tehnic 

„Alesandru Papiu Ilarian” Zalău: prof. Mariana Banto 

o E-mail:   dpo.apizal@gmail.com 

o Tel.: 0752 139 571 

 

 

 

Pentru întrebări generale privind prelucrarea datelor cu caracter personal, informații 

utile găsiți aici 
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