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Școli de vară finanțate din Proiectul privind Învățământul Secundar 
(ROSE) 

Politica de securitate a informațiilor personale 
 
 
 

Generalități 

Art. 1 Conform cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, respectiv cu dispozițiile Legii nr. 
506 din 17 Noiembrie 2004, actualizată la data de 17 Octombrie 2015, privind prelucrarea datelor 
cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, Universitatea 
“Alexandru Ioan Cuza” din Iași are obligaţia legală de a administra, prelucra și porta, în condiţii 
de siguranţă şi numai pentru scopurile prevăzute de legislația în vigoare, informațiile 
dumneavoastră personale.  
 
 
 Termeni utilizați 

 Art. 2 Termenii utilizați au următoarea definire, conformă cu Regulamentul (UE) 2016/679 
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 (Regulamentul 
general protecția datelor), fără a ne limita, însă, doar la termenii prezentați în Regulamentul (UE) 
2016/679: 

Date cu caracter personal: înseamnă orice informații 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 identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, 
culturale sau sociale. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal: înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni 
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, 
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structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea 
prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, 
restricționarea, ștergerea sau distrugerea.  

Operator: înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt 
organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și 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.  

Terț: 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.  

Persoană vizată: persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate.  
Consimțământ: al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, 

informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație 
sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate, în 
acord cu Regulamentul general privind protecția datelor.  
 
 
 Necesitatea prelucrării informațiilor cu caracter personal 

Art. 3 În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor 
personale, necesitatea stocării, respectiv prelucrării informațiilor personale se exprimă:  
“Prelucrarea datelor cu caracter personal în măsura strict necesară și proporțională, în scopul 
asigurării securității rețelelor și a informațiilor, și anume, capacitatea unei rețele sau a unui 
sistem de informații de a face față, la un anumit nivel de încredere, evenimentelor accidentale sau 
acțiunilor ilegale sau rău intenționate care compromit disponibilitatea, autenticitatea, integritatea 
și confidențialitatea datelor cu caracter personal stocate sau transmise, precum și securitatea 
serviciilor conexe oferite de aceste rețele și sisteme, sau accesibile prin intermediul acestora, de 
către autoritățile publice, echipele de intervenție în caz de urgență informatică, echipele de 
intervenție în cazul producerii unor incidente care afectează securitatea informatică, furnizorii de 
rețele și servicii de comunicații electronice, precum și de către furnizorii de servicii și tehnologii 
de securitate, constituie un interes legitim al operatorului de date în cauză. Acesta ar putea 
include, de exemplu, prevenirea accesului neautorizat la rețelele de comunicații electronice și a 
difuzării de coduri dăunătoare și oprirea atacurilor de „blocare a serviciului”, precum și 
prevenire a daunelor aduse calculatoarelor și sistemelor de comunicații electronice”. 
 Art. 4 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași prelucrează informații având caracter 
personal în vederea dezvoltării Programelor de vară finanțate din Proiectul privind Învățământul 
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Secundar (ROSE) de către Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare (Banca Mondială) 
– denumite în continuare Programul “Școli de vară ROSE”. 
 
 

Obiectivul dezvoltării Școlilor de vară ROSE 

Art. 5 Obiectivul dezvoltării acestor Programe de vară constă în desfășurarea de cursuri 
și alte activități relevante, destinate elevilor de liceu, cu precădere celor dezavantajați social, pentru 
încurajarea finalizării de către aceștia a studiilor liceale și facilitarea continuării educației la nivel 
terțiar. 

 
 
Obiectivele dezvoltării politicii de informare privind securitatea datelor personale 

Art. 6 Principalul obiectiv constă în implementarea dispozițiilor Regulamentului general 
privind protecția datelor personale. 

Art. 7 De asemenea, prezenta politică de informare descrie modalitatea de stocare, 
prelucrare și portare, în condiții de siguranță, a informațiilor personale completate în formularul 
de înscriere (date personale părinte/tutore, respectiv date personale elev). 

Art. 8 În conformitate cu prevederile Regulamentului general privind protecția datelor 
personale, respectiv în conformitate cu legile care guvernează sistemul de telecomunicații, prin 
utilizarea formularului mai sus menționat, dumneavoastră sunteți de acord și acceptați termenii 
prezentului document, respectiv sunteți de acord cu stocarea, utilizarea, prelucrarea și portarea 
informațiilor dumneavoastră personale, în acord cu prevederile prezentei politici de informare. În 
momentul acționării butonului “TRIMITE” dumneavoastră sunteți de acord cu stocarea și 
prelucrarea informațiilor personale completate în formularul de înscriere. 
 
 

 Categoriile de informații personale colectate prin intermediul formularului de 
înscriere on-line 

 Art. 9 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prin intermediul formularului de 
înscriere on-line în cadrul Programului “Școli de vară ROSE”, colectează și prelucrează informații 
cu caracter personal din următoarele categorii: 

1. Informații personale ale părinților/tutorilor 
1.1 Cu acțiune directă 

 Identificare – nume, prenume, card identitate (document atașat), semnătură; 
 Contact – număr telefon, adresa de e-mail; 
 Informații demografice – județ, localitatea, adresa de domiciliu; 
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1.2 Cu acțiune indirectă – informații personale despre elev 

 Identificare – nume, prenume  
 
2. Informații personale ale elevului 
 Identificare – nume, prenume, card de identitate (document atașat), adeverința de elev 

(document atașat); 
 Informații demografice – județ, localitatea, adresa de domiciliu; 
 Educație – numele liceului, clasa; 
 Sănătate – adeverință de la medicul de familie (document atașat). 

 
Art. 10 În vederea înscrierii la Programul “Școlile de vară ROSE”, organizat de 

Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, sunteți obligat(ă) să completați aceste informații cu 
caracter personal. Nefurnizarea acestor informații conduce la nefinalizarea condițiilor de 
participare în cadrul Programelor “Școli de vară ROSE”. 
 
 
 Temeiul juridic al prelucrării informațiilor cu caracter personal 

 Art. 11 Informațiile sunt colectate și prelucrate în mod legal, în conformitate cu: 

 Legea Educației Naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 
 Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 Aprilie 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. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679; 
 Legea nr. 235/2015 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții 

private în sectorul comunicațiilor electronice. 
 

 

Prelucrarea informațiilor cu caracter personal în vederea participării la ”Școlile de 
vară (ROSE)” 

 Art. 12 Informațiile având caracter personal furnizate de persoanele vizate constau în: 
prenume, nume, număr de telefon, adresă de e-mail, județ, localitate, adresa de domiciliu, liceul, 
clasa. Aceste informații personale sunt prelucrate de personalul Universității “Alexandru Ioan 
Cuza” din Iași, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate, în special a dreptului la informare și 
opoziție, în scopul înscrierii, selectării și participării la Programul “Școli de vară (ROSE)”.   
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Art. 13 Prelucrarea informațiilor persoanelor vizate are la bază consimțământul acestora, 

acordat prin bifarea căsuței, privind acordul cu “Politica de securitate a informațiilor personale, 
pentru Programul “Școli de vară (ROSE)””, de la sfârșitul formularului de înscriere. 

Art. 14 Prin nebifarea căuței privind acordul cu “Politica de securitate a informațiilor 
personale, pentru Programul “Școli de vară (ROSE)””, respectiva persoană nu va putea fi înscrisă 
în cadrul acestui Program, în concluzie, nu i se vor prelucra informații personale.   
 
 

Portarea informațiilor personale către terți 

      Art. 15 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași nu portează voluntar informațiile 
dumneavoastră personale către terți, decât în situația în care legislația în vigoare o impune. 
Informațiile dumneavoastră personale sunt transmise, conform contractului încheiat între 
Universitate și Finanțator (în speță, Banca Mondială), în vederea realizării și completării 
Formularului grup țintă, cerut de către finanțator (Banca Internațională de Reconstrucție și 
Dezvoltare – Banca Mondială). 
 
 

Protejarea informațiilor personale colectate 

  Art. 16 Informațiile confidențiale colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă 
electronică (bază de date). Informațiile confidențiale pe care ni le-ați furnizat sunt stocate în locații 
sigure, cu nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.  
 Art. 17 Dacă este necesară folosirea persoanelor împuternicite, iar informațiile prelucrate 
de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană, ne asigurăm contractual că acestea 
implementează măsuri tehnice și organizatorice de protecție a informațiilor personale. 
 
 
 Zona de stocare a informațiilor personale 

 Art. 18 Informațiile cu caracter personal colectate sunt stocate pe echipamente aflate în 
cadrul Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în camere special amenajate din punct de 
vedere al securității, temperaturii, al descărcărilor electrostatice, al curățeniei etc.. 
 
 

Perioada de stocare a informațiilor personale 

 Art. 19 Informațiile dumneavoastră personale sunt stocate pe echipamente, în format 
electronic, pe perioada necesară procesării acestora în vederea selectării și participării 
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dumneavoastră în cadrul Programului “Școli de vară ROSE”, respectiv în vederea completării 
Formularului grup țintă necesar raportării către finanțator (Banca Mondială). 
 
 

Drepturile dumneavoastră 

Art. 20 Beneficiarii Programului “Școli de vară ROSE”, conform Regulamentului general 
privind protecția informațiilor personale, au următoarele drepturi:  

Dreptul la informare – aveți dreptul să fiți înștiințat cu privire la cum, ce tipuri și de ce 
prelucrăm informații despre dumneavoastră. 

Dreptul de retragere al consimțământului – în situația în care prelucrarea se bazează pe 
art. 6 alin. (1) lit. (a) sau pe art. 9 alin. (2) lit. (a). În situația retragerii consimțământului, instituția 
își rezervă dreptul de a întrerupe participarea la Programul “Școli de vară ROSE”, deoarece nu se 
pot îndeplini condițiile necesare înscrierii în cadrul Programului, respectiv asigurării securității 
sistemelor informatice. 

Dreptul de a obține din partea instituției o confirmare referitoare la faptul că se 
prelucrează sau nu informații cu caracter personal despre dumneavoastră. Dacă instituția 
prelucrează informații cu caracter personal dumneavoastră aveți drept de acces la aceste informații. 

Dreptul de rectificare al informațiilor – în situația în care informațiile personale sunt 
inexacte sau incomplete, dumneavoastră aveți dreptul de a solicita rectificarea acestora. 

Dreptul la portabilitatea informațiilor – beneficiați de dreptul de a primi informațiile cu 
caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în 
mod curent și care poate fi citit automat, având dreptul să transmiteți aceste informații altui 
operator, fără obstacole din partea operatorului căruia i-au fost furnizate informațiile cu caracter 
personal. Dreptul la portabilitatea informațiilor este valabil în situația în care: 

 Prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (a), sau al art. 9 
alin. (2) lit. (a), sau pe un contract în temeiul art. 6 alin. (1) lit. (b); 

 Prelucrarea este realizată prin mijloace automate.  
Dreptul la opoziție – dumneavoastră aveți dreptul să vă opuneți în orice moment, în mod 

gratuit și fără nici o justificare, prelucrării informațiilor personale în scopul participării la 
Programul “Școli de vară ROSE”, în numele operatorului sau al unui terț, sau să fie dezvăluite 
unor terți într-un asemenea scop, printr-o cerere, datată și semnată, adresată . 

Totuși, dreptul la opoziție nu poate fi exercitat în situația apariției unor excepții prevăzute 
de Regulament sau de alte legi în vigoare. 

Dreptul la ștergerea datelor – în situația în care prelucrarea informațiilor personale nu mai 
este necesară pentru participarea în cadrul Programului “Școli de vară ROSE”, pentru îndeplinirea 
unei obligații legale, respectiv prelucrarea nu mai este justificată de un interes legitim al instituției, 
persoanele vizate pot refuza o astfel de prelucrare sau își pot retrage consimțământul, dacă este 
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cazul. Acest refuz de prelucrare a informațiilor personale, din partea persoanei vizate, va avea 
efecte pentru viitor.  
 
 

Exercitarea drepturilor 

Art. 21 Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea informațiilor 
dumneavoastră personale sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu informațiile pe 
care le deținem, vă puteți adresa responsabilului cu securitatea informațiilor cu caracter personal 
al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, la adresa de e-mail: dpo@uaic.ro și/sau în scris la 
adresa de corespondență: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bd. Carol I, nr. 11, Iași, 
cod poștal 700506. 

Art. 22 Termenul legal de răspuns la aceste cereri este de 30 de zile, cu posibilitatea de 
prelungire.  

 
 
Modificările prezentei informări 

Art. 23 Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași își rezervă dreptul de a modifica 
prezenta politică de informare, în funcție de necesitățile și reglementările legislative.  

Art. 24 Orice modificare a acestei politici, privind securitatea informațiilor personale, va 
fi postată pe website, înainte de aplicarea acesteia. 

 
 
Datele de contact ale responsabilului cu securitatea informațiilor personale 

Art. 25 Persoana responsabilă cu securitatea informațiilor personale, la nivelul 
Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, poate fi contactată la adresa de e-mail: dpo@uaic.ro, 
respectiv la adresa de corespondență: Universitatea “Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Bd. Carol I, 
nr. 11, Iași, cod postal 700506.   
 
 
 
 

Vă mulțumim! Cunoașterea prezentei politici de securitate a informațiilor personale 
reprezintă înțelegerea modului în care sunt utilizate informațiile dumneavoastră personale. 

Politica de securitate Programul “Școli de vară ROSE”, v2.0. Actualizare efectuată la data 
de 27 Mai 2019. 
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