INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL
(ALEGERE RECTOR)
UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI prelucrează date cu caracter personal în conformitate 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 și cu legislația de punere în aplicare a acestuia,
în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, în calitate de operator.
Scopul prelucrărilor de date personale menţionate în această informare este desemnarea rectorului. Conform
Metodologiei pentru alegerea organelor de conducere 2019/ 2020, desemnarea rectorului se face prin vot universal,
direct și secret, al întregului personal didactic și de cercetare titular din cadul Universităţii și al reprezentanţilor
studenţilor din Senat și din consiliile facultăţilor.
La înscrierea unui candidat pentru funcţia de Rector, acesta completează o cerere ce conţine următoarele categorii
de date cu caracter personal: identitate (nume, prenume, semnătură), loc de muncă (facultate, departament).
Pentru realizarea listelor persoanelor cu drept de vot, Direcţia Resurse Umane și Direcţia Generală Secretariat pun
la dispoziţia Comisiei electorale datele cu caracter personal din următoarele categorii: identitate (nume, prenume),
loc de muncă (facultate, departament, funcţie).
Suplimentar, în timpul procesului de votare, sunt prelucrate şi alte date cu caracter personal din categoriile: identitate
(semnătură, poză persoană vizată), identificare (CNP, serie și număr act de identitate, adresă domiciliu).
Datele menţionate sunt prelucrate de către Direcţia Generală Secretariat, comisia de validare și de către comisia
electorală centrală cu scopul de a asigura pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor pentru funcţia de Rector.
Ȋn vederea verificării dreptului de a vota precum și pentru aflarea locaţiei în care un alegător poate să-și exercite
dreptul de vot, o listă cuprinzând numele şi prenumele, facultatea, secţia de votare și funcţia persoanelor cu drept
de vot va fi afişată la avizierul fiecărei facultăţi.
La prezentarea în sala de vot, comisia de votare îl va identifica pe alegător în baza actului de identitate, iar acesta
va semna în tabelul nominal de prezenţă.
La încheierea sesiunii de votare, comisia de votare întocmește un proces verbal care conţine declaraţiile de
candidatură și un tabel nominal cu semnăturile electorilor.
Procesul verbal împreună cu declaraţiile de candidatură și tabelul nominal cu semnăturile electorilor sunt transmise
Ministerul Educaţiei și Cercetării pentru procedura de confirmare prin ordin de ministru.
Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi categoriile de date cu caracter personal prezentate pentru îndeplinirea scopului
menţionat anterior, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la imposibilitatea participării la procesul electoral.
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011, cu modificările și
completările ulterioare, cu Carta Universităţii din București și cu Metodologiei pentru alegerea organelor de
conducere 2019/2020 .
Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/ 2016, prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul electoral
se face în baza art.6(1) b), în vederea executării unui contract la care persoana vizată este parte și în baza art.6(1)
c), pentru respectarea unei obligaţii legale care îi revine Universităţii din București.
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. Perioada de timp în care sunt păstrate datele cu caracter personal este
direct proporțională cu perioada necesară îndeplinirii scopului pentru care datele respective sunt colectate/ prelucrate
și cu cerinţele legale.
Conform Regulamentului UE 679/ 2016, în calitate de persoană vizată aveţi următoarele drepturi: accesul la datele
personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune
prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat și de
a vă adresa instanţei de judecată competente. Disponibilitatea drepturilor depinde de fiecare prelucrare.
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
http://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, vă rugăm să contactaţi Responsabilul cu Protecţia Datelor la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro.

