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INFORMARE PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA 
 DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

(Utilizatori Zoom) 

 
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: Șos. Panduri nr.90, Sector 5, Cod 
poștal 050663, București, E-mail office@g.unibuc.ro, Telefon +4021.305.97.30, Fax 
+4021.313.17.60. 

 

CUM COLECTĂM/ PRELUCRĂM INFORMAȚII DESPRE DUMNEAVOASTRĂ 
 
Pentru desfăşurarea în spaţiul virtual a activităţilor de învăţământ şi administrative, 
Universitatea  din Bucureşti utilizează platforma Zoom (https://zoom.us/) ce oferă 
funcţionalităti pentru susţinerea conferinţelor audio sau video, permiţând în acelaşi timp 
transmiterea de documente sau mesaje între participanţi. Pentru înscrierea şi participarea la 
o conferinţă, utilizatorul transmite informații de natură personală din categoriile identitate, 
contact şi date biometrice.  
 
În cursul desfăşurării conferinţei, în funcţie de configurările alese de organizator şi de 
utilizator, anumite date personale ale participanţilor pot fi vizibile tuturor participanţilor. De 
asemenea, organizatorul are la îndemână activarea opțiunii de urmărire a atenției celorlalți 
participanți, primind notificări dacă aceștia nu acordă atenție ecranului mai mult de 30 de 
secunde, este posibilă înregistrarea conferinţei de către organizatorul acesteia iar mesajele 
transmise între participanţi pot fi salvate şi de către participanţi.  
După finalizarea conferinţei, înregistrarea acesteia poate fi facută publică în scopuri 
educaţionale sau administrative. 
 
În vederea asigurării funcţionării corespunzătoare a platformei este posibilă monitorizarea 
funcționării acesteia, în conformitate cu politicile și regulamentele Universității privind 
utilizarea sistemelor și echipamentelor informatice universitare și, în special, pentru 
prevenirea sau detectarea infracțiunilor. 
 
CE CATEGORII DE INFORMAȚII PRELUCRĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ 
 
Universitatea din București, prin organizatorii conferinţelor realizate prin platforma Zoom, 
pot prelucra date cu caracter personal din următoarele categorii:  

 Identitate (nume, prenume etc.); 

 Contact (locaţie, adresă e-mail, adresă IP, cont acces etc.);  

 Înregistrări video sau audio. 

 
În funcţie de regulile stabilite pentru desfăşurarea conferinţei, sunteţi obligat(ă) să furnizaţi 
unele din aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate anterior, 

https://zoom.us/


 

2 

 

iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi sau la imposibilitatea participării la 
conferinţele organizate prin intermediul acestei platforme. 
 
TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu: 

 Carta Universităţii din București; 

 Deciziile Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă.  
 
Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/ 2016, prelucrarea datelor cu caracter personal 
îndeplinește una dintre următoarele condiții:  
 

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal după cum urmează: 

Descriere prelucrare Criteriu legal utilizat 

Comunicarea prin intermediul platformei 

Zoom. Aveți dreptul să renunțați la acest tip 

de prelucrare în orice moment. 

Persoana vizată și-a dat consimțământul 

pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal pentru unul sau mai multe scopuri 

specifice, articolul 6(1)a sau articolul 9(2)a 

Publicarea înregistrărilor audio sau video 
realizate în timpul conferinţelor virtuale în 
scopul prezentării conferinţei.  
 

Prelucrarea este necesară în vederea 

îndeplinirii unei obligații legale care îi revine 

operatorului, articolul 6(1)c. 

 

Prelucrarea este necesară în scopul 

intereselor legitime urmărite de operator sau 

de o parte terță, articolul 6(1)f. 

Monitorizarea funcționării sistemelor IT în 
conformitate cu politicile și regulamentele 
Universității privind utilizarea sistemelor și 
echipamentelor informatice universitare și, în 
special, pentru prevenirea sau detectarea 
infracțiunilor 

Prelucrarea este necesară în scopul 

intereselor legitime urmărite de operator sau 

de o parte terță, articolul 6(1)f. 

 

CATEGORIILE DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

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

contractuale și legale, putem transmite datele dumneavoastră personale unor autorităţi 

naţionale etc. Vom indica în mod clar fiecare destinatar de date, dacă acesta este cunoscut, 

în momentul iniţierii prelucrării. 

În acest moment datele sunt transmise către furnizorul platformei Zoom. 

 

CUM PROTEJĂM INFORMAȚIILE CONFIDENȚIALE COLECTATE 

 

În vederea asigurării confidenţialităţii datelor colectate se pot aplica următoarele măsuri: 

- configurarea unei parole pentru fiecare conferinţă; 

- utilizarea zonelor de aşteptare pentru a preveni intrarea în conferinţă a unor persoane 

neinvitate; 
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- actualizarea clientului Zoom la ultima versiune oferită de producător; 

- netransmiterea către alte persoane a codului PMI - Personal Meeting ID; 

- dezactivarea partajării ecranului de către alte persoane în afara 

organizatorului conferinţei; 

- blocarea conectării la conferinţă în momentul conectării tuturor participanţilor; 

- nepublicarea de către participanţi a unor imagini din timpul conferinţei care să ofere 

informaţii despre participanţii la conferinţă; 
- nepublicarea link-ului la conferinţă. 

 
LOCAȚIA DE STOCARE ȘI DURATA DE STOCARE 

 

Datele cu caracter personal din categoriile identitate şi contact colectate de către Zoom sunt 

stocate electronic în principal în S.U.A.. Având în vedere transferul internațional de date către 

o organizație din afara Uniunii Europene, ne-am asigurat că Moodle oferă garanții de 

siguranță adecvate, respectiv că face parte din acordul internațional Privacy Shield ȋncheiat 

ȋn 2016 ȋntre UE și Statele Unite. Mai multe detalii: https://zoom.us/privacy  
Dacă conferinţele virtuale sunt înregistrate, acestea sunt stocate pe echipamente situate în 

cadrul Universitaţii din București sau pe echipamente deţinute de către personalul facultăţilor. 

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 identitatea dumneavoastră (nume 
complet, CNP, adresa de contact) și indicații privind informațiile pe care le solicitați. 
 

https://zoom.us/privacy
http://www.dataprotection.ro/
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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 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 e-mail  dpo@unibuc.ro. 
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