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Nr.1481B/14.09.2020 

NOTĂ DE INFORMARE 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE ALE ELEVILOR  

Pentru toată perioada școlarizării în cadrul Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna 

LICEUL TEHNOLOGIC „NICOLAE DUMITRESCU” CUMPĂNA, în calitate de operator de 

date cu caracter personal, are obligația de a institui o serie de măsuri tehnice și organizatorice privind 

protejarea și păstrarea datelor cu caracter personal, care să vizeze: 

a) securitatea în mediul online; 

b) asigurarea confidențialității datelor; 

c) preîntâmpinarea riscului pierderii de date; 

d) împiedicarea modificării datelor cu caracter personal; 

e) interzicerea accesului neautorizat la datele cu caracter personal. 

Ce date folosim? 

 Numele și prenumele; 

 Data și locul nașterii; 

 CNP; 

 Școala absolvită și media de 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; 

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

cataloage, carnete elev); 

 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 scoală si 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 si a curții scolii); 

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

C.E.S. 
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Cât timp păstram datele personale? 

 Pe durata școlarizării elevului (datele legate de părinți, religia și etnia, situația materială, starea de 

sănătate); 

 Conform legislației în vigoare privind păstrarea și arhivarea documentelor școlare (restul datelor 

privind elevii); 

 

Cui furnizăm datele personale? 

 Inspectoratului Școlar Județean Constanța (realizarea de situații, statistici centralizate la nivelul 

județului); 

 Ministerului Educației Naționale (realizarea de situații, statistici centralizate la nivel național); 

 Direcției Generale pentru Asistență Socială și Protecția Copilului; 

 Consiliului local din Cumpăna și/sau din localitatea de domiciliu a elevului (în vederea acordării 

de burse, premii); 

 I.T.M, A.N.A.F., A.J.O.F.M., C.C.D., alte unități școlare; 

 

Ce drepturi aveți în ceea ce privește datele personale furnizate? 

 Dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare, precum că se prelucrează sau nu datele 

dumneavoastră personale; 

 Dreptul de acces la următoarele informații: scopurile prelucrării; categoriile de date cu caracter 

personal vizate; destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au 

fost sau urmează să le fie transmise; acolo unde este posibil, 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; 

 Dreptul la rectificarea datelor inexacte; 

 Dreptul la ștergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”; 

 Dreptul la restricționarea prelucrării în cazurile următoare: 

- când contestați exactitatea datelor; 

- când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 

dumneavoastră le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță; 

 Dreptul de a primi datele cu caracter personal și de a le trimite unui alt operator sau „dreptul la 

portabilitatea datelor”; 

 Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se prelucrează date 

în temeiul consimțământului expres (conform art. 6 alin. 1 lit. A din Regulamentul UE 2016/679); 

 Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere. 

Conform Regulamentul UE 2016/679, beneficiați de dreptul la acces, de intervenție asupra datelor, 

dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a fi uitat și dreptul de a vă adresa justiției. 

Aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă  privesc și să solicitați ștergerea datelor, 

cu excepția celor care se arhivează, conform legii. 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la serviciul 

secretariat al Liceului Tehnologic „Nicolae Dumitrescu” Cumpăna. 

Director, 

Nuțu Monica-Oana 


