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INFORMARE PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA 
 DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

(ALUMNI) 

 
Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea din București este un operator de 
date. Datele de contact ale Universităţii din București sunt: Bulevardul Mihail Kogălniceanu 
36-46, Sector 5, București, Email office@g.unibuc.ro, Telefon +4021.307.73.02, Fax 
+4021.313.17.60. 

 

CUM COLECTĂM / PRELUCRĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ 
Informațiile de natură personală sunt furnizate Universității din București de către absolvenţi 
sau viitori absolvenţi, direct de către aceștia sau prin intermediul unui membru al comunității 
academice.  
Informațiile furnizate pot să fie necesare pentru: 

 consolidarea și extinderea rețelei de absolvenți implicați în sprijinirea universității; 

 atragerea resurselor și serviciilor în beneficiul comunității universității, inclusiv al 
absolvenților săi; 

 facilitarea contactelelor între studenți, profesori și absolvenți în vederea creșterii fluxurilor 
de expertiză de la și către universitate, precum și pentru creșterea gradului de angajare în 
rândul studenților și absolvenților universității; 

 dezvoltarea serviciilor de informare și promovare privind activitățile universității în rândul 
absolvenților și al publicului larg; 

 raportarea indicatorilor specifici ranking-urilor / clasamentelor universitare naționale sau 
internaționale; 

 cercetări privind gradul de integrare a absolvenților pe piața muncii; 

 facilitatea întâlnirilor între absolvenţi. 
 
CE CATEGORII DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ 
Universitatea din București poate să colecteze și să prelucreze date cu caracter personal 
din urmatoarele categorii:  

 Identitate (nume, prenume); 

 Contact (adresă, adresă email, telefon);  

 Educaţie (facultate, specializare, an absolvire); 

 Informații profesionale (locul de munca șamd). 
 
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal, dar refuzul poate duce la 
dificultăţi sau imposibilitatea oferirii serviciilor furnizate de Universitate absolvenţilor. 
 
TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu: 

 Carta Universităţii din București; 

 Hotarârii Senatului Universităţii din Bucureşti de înfiinţare a Asociației Alumni.  
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Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, prelucrarea datelor cu caracter personal 
îndeplinește una dintre următoarele condiții:  

 consimțământul dumneavoastră, articolul 6(1)a. Aveți dreptul să renunțați la acest tip de 
prelucrare în orice moment. În cazul în care vă retrageți consimțământul, vă asiguram că 
datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate; 

 interesul nostru legitim articolul 6(1)f, pentru gestionarea invitaţiilor de participare la 
evenimente organizate de Universitate, alte organizaţii sau de către foști absolvenţi.  

 

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile 

legale, putem transmite datele dumneavoastră personale unor autorităţi naţionale sau 

internaționale, agenţii, Asociaţiei Alumni a Universității București, altor furnizori de servicii 

ș.a.m.d. Vom indica în mod clar fiecare destinatar de date dacă acesta este cunoscut în 

momentul iniţierii prelucrării. 

 

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE 

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă 

electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu 

un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat. 

 

LOCAȚIA DE STOCARE ȘI DURATA DE STOCARE 

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate centralizat în spaţii și pe echipamente 

situate în cadrul Universitaţii din București. Datele pot fi stocate și la nivel local de către 

personalul facultăţilor, în e-mail-uri, în documente electronice stocate pe diferite echipamente 

sau pe documente în format hârtie. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu 

caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale 

Universitaţii și a celor mai bune practici din acest domeniu.   

 

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi:  

 dreptul la informare. Aveți dreptul să primiți informații despre cum și de ce prelucrăm 
datele dumneavoastră personale;  

 dreptul de retragere a consimţământului, în cazul în care prelucrarea se bazează pe 
articolul 6(1)a sau pe articolul 9(2)a;   

 dreptul de a obţine din partea Universitaţii o confirmare că se prelucrează sau nu date cu 
caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective;  

 dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal care vă privesc;   

 dreptul de ştergere a datelor cu caracter personal care vă privesc sau de restricţionare a 
prelucrării, sub rezerva anumitor excepții; 

 dreptul la portabilitatea datelor, dacă prelucrarea se bazează pe consimţământ în temeiul 
articolului 6(1)a, sau pe articolului 9(2)a, sau pe un contract în temeiul articolului 6(1)b;   

 dreptul de a vă opune prelucrărilor, sub rezerva anumitor excepții. 
Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării. 
 
Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter 
personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, www.dataprotection.ro . 
 
Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să 
vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați informaţii pe baza cărora să 
stabilim  identitatea dumneavoastră și indicații privind datele pe care le solicitați. 
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MODIFICĂRI ALE INFORMĂRII PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA DATELOR 

Având în vedere posibilitatea identificării unor noi prelucrări de date de natură personală, 

faptul că legile privind protecţia datelor cu caracter personal și recomandările autorităţii de 

supraveghere se schimbă și se îmbunătăţesc periodic, este posibil ca această informare 

privind confidenţialitatea datelor să se schimbe și ea. Ne rezervăm dreptul de a modifica în 

orice moment, din orice motiv și fară notificare acest document de informare. Orice 

modificare a informării privind confidenţialitatea va fi disponibilă pentru consultare la 

Secretariatele Facultăţilor sau Direcţia Generală Secretariat și afișată pe site-ul Universităţii 

din București la adresa www.unibuc.ro/protectia-datelor/ . 

ÎNTREBĂRI, NELĂMURIRI, RECLAMAŢII 

Dacă aveţi întrebări cu privire la datele dumneavoastră personale, dacă doriti să vă exercitaţi 

drepturile sau aveti nelămuriri sau reclamaţii legate de modul în care gestionăm datele cu 

caracter personal, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa 

de email  dpo@unibuc.ro. 
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