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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL PRIVIND DOCTORANZII 

 

Deoarece asigurarea protecției dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal, reprezintă pentru noi un obiectiv extrem de important, am depus toate 

diligențele necesare pentru a ne conforma standardelor impuse prin Regulamentul UE 

2016/679 („Regulamentul”). 

1. Datele de identificare ale Operatorului  

Operatorul de date este Universitatea din București („Operatorul” sau „Universitatea”) 

cu sediul în București, Șoseaua Panduri nr. 90, sectorul 5, cod postal 050663. Totodată, 

pentru orice solicitare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, Operatorul poate fi 

contactat la adresa de e-mail dpo@unibuc.ro, la numărul de telefon +40213059730.  

2. Definiții  

Activități de prelucrare - 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,  structurarea,  stocarea,  adaptarea  sau modificarea,  extragerea,  consultarea,  

utilizarea,  divulgarea  prin  transmitere,  diseminarea  sau  punerea la dispoziţie în orice 

alt mod,  alinierea sau combinarea,  restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 

Date cu caracter personal - orice  informaţii  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  online,  sau  la  unul  sau  mai  multe  elemente specifice, proprii identităţii 

sale fizice,  fiziologice, genetice, psihice,  economice,  culturale sau sociale; 

Destinatar - persoana  fizică  sau  juridică,  autoritatea  publică,  agenţia  sau  alt  

organism căreia  (căruia)  îi  sunt  divulgate  datele  cu  caracter  personal,  indiferent  dacă  

este  sau  nu  o  parte  terţă. Cu  toate  acestea,  autorităţile  publice  cărora  li  se  pot  

comunica  date  cu  caracter  personal  în  cadrul  unei anumite  anchete  în  conformitate  

cu  dreptul  Uniunii  sau  cu  dreptul  intern  nu  sunt  considerate destinatari;  prelucrarea  

acestor  date  de  către  autorităţile  publice  respective  respectă  normele  aplicabile în 

materie  de protecţie a  datelor,  în  conformitate  cu scopurile  prelucrării; 

Operator - persoana  fizică  sau  juridică,  autoritatea  publică,  agenţia  sau  alt  organism  

care, singur  sau  împreună  cu  altele,  stabileşte  scopurile  şi  mijloacele  de  prelucrare  a  

datelor  cu  caracter personal;  atunci  când  scopurile  şi  mijloacele  prelucrării  sunt  

stabilite  prin  dreptul  Uniunii  sau  dreptul intern,  operatorul  sau  criteriile  specifice  
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pentru  desemnarea  acestuia  pot  fi  prevăzute  în  dreptul  Uniunii sau în dreptul intern; 

Persoană împuternicită  de  operator - înseamnă  persoana  fizică  sau  juridică,  

autoritatea  publică, agenţia sau  alt organism  care prelucrează  datele cu caracter personal 

în numele operatorului; 

3. Descrierea activității de prelucrare a datelor cu caracter personal 

Ulterior parcurgerii procedurii de admitere și dobândirii calității de doctorand, datele cu 

caracter personal cuprinse în dosarul candidatului vor fi prelucrate de Universitate în 

următoarele scopuri: 

• pentru gestionarea programelor de doctorat de către Universitate; 

• pentru obținerea calității de asigurat CASMB; 

• în caz de accident sau boală când Universitatea trebuie să apeleze de urgență un 

contact pe care l-ați specificat sau să-i transmită documente necesare spitalizării; 

• în cazul burselor acordate studenţilor sau acordării de sprijin financiar pentru 

efectuarea de stagii de cercetare în țară sau în străinătate; 

• în cazul acordării cazării în cămine pe durata deţinerii calităţii de student doctorand; 

• în cazul repartizării locurilor în tabere studenţești; 

• în cazul decontării abonamentelor STB; 

• pentru transmiterea prin intermediului e-mail-ului a unor informații legate de 

programul de doctorat la care acesta este înscris; 

• în cazul înregistrării și participării la evenimente organizate de Universitate; 

• ȋn cazul respectării cerințelor legale privind anchetele epidemiologice; 

• ȋn scopul generării raportului de similitudine / originalitate, datele de identificare, de 

contact și lucrările   studenților doctoranzi pot fi transmise către platforma Turnitin.com. 

Lucrările submised sunt incluse ȋn baza de date ca documente sursă ȋn vederea detectării 

plagiatului; 

• ȋn  scopul  respectării  cerințelor  legale  privind  accesul  la  funcțiile  de  reprezentare  

ale studenților în Consiliul Facultăților, Senat sau Consiliul de Administrație; 

• în cazul ȋn care un student colaborează cu Universitatea din București într-o formă 

plătită sau voluntară, în urma unei solicitări făcute direct de către universitate sau în urma 

desemnării de către o asociație sau societate a studenților; 



3 

 

 

  

 

• pentru  evaluarea  și  identificarea  calității  procesului  educațional,  a  serviciilor  

oferite  de universitate, a situației de pe piața muncii sau pentru alte statistici; 

• ȋn  vederea  asigurării  transparenței  procesului  de  acordare  a  titlului  de  doctor.  

CV-ul autorului tezei de doctorat, data de susținere a acesteia și un rezumat al tezei de 

doctorat realizate sunt publicate pe site-ul Universitătii din București la adresa 

http://doctorat.unibuc.ro/sustineri-doctorat/ ; 

• ȋn   vederea   transmiterii   către   CNATDCU   /   UEFISCDI   a   tezei   de   doctorat   

pentru introducerea ȋn baza de date națională cu teze de doctorat și publicare 

• ȋn  vederea  transmiterii  către  MEC  a  propunerii  de  acordare  a  titlului  de  doctor,  

pentru atribuirea titlului de doctor 

• în cazul fotografiilor realizate pentru campanii de marketing sau pentru prezentarea 

evenimentelor desfășurate de către Universitate pe site-uri web sau pliante de prezentare; 

• în cazul închirierii terenurilor sau sălilor de sport ale Universităţii; 

• pentru asigurarea bunurilor și a securității studenţilor, vizitatorilor și angajaţilor 

precum și pentru prevenirea și combaterea infracționalității; 

• în scopul monitorizării funcționării sistemelor IT în conformitate cu politica și 

regulamentele universității privind utilizarea echipamentelor informatice universitare și, în 

special, pentru prevenirea sau detectarea infracțiunilor; 

• ȋn cazul abonării pe site-ul www.unibuc.ro la newsletter-ul Universității din București 

sau solicitării  de  informații  prin  metodele  de  contact  menționate  pe  site  în  scopul  

oferirii răspunsului sau serviciului solicitat; 

• ȋn cazul utilizării website-ul www.unibuc.ro sau website-urile asociate, pentru a afla 

date despre numărul de vizitatori sau a interesului pentru diferite părți ale site-ului. În cazuri 

excepționale, Universitatea poate prelucra categorii speciale de date (exemplu: etnie, sănătate 

fizică sau mentală sau dizabilități) pentru furnizarea de servicii de asistență  speciale  pentru  

studenți, pentru monitorizarea egalității de șanse și pentru diferite raportări. 

Informațiile privind sănătatea sau dizabilitățile pot fi solicitate înaintea admiterii 

candidatului la anumite programe de studii, la anumite examinări academice, în cazul 

furnizării serviciilor de cazare sau atunci când un student efectuează lucrări pe teren. 

În cadrul activității de gestionare a relației cu doctoranzii, datele cu caracter pot fi 

transmise către structurile din cadrul Universității, cu condiția ca transferul să fie necesar, 

proporțional cu scopurile vizate de activitatea de prelucrare și în conformitate cu 
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obligațiile ce decurg din legislația în vigoare. În măsura posibilității, categoriile speciale de 

date prelucrate în vederea efectuării raportărilor vor fi anonimizate. 

În scopul generării raportului de similitudine, datele de identificare, de contact și anumite 

lucrări ale studenților, masteranzilor și doctoranzilor pot fi transmise către platforma 

Turnitin. 

Datele de contact ale doctoranzilor pot fi utilizate pentru evaluarea și identificarea calității 

procesului educațional, a serviciilor oferite de Universitate, a situației de pe piața muncii 

sau pentru alte statistici. În aceste cazuri, sunt contactate doar persoanele care au fost de 

acord să participe la studii de evaluare și au comunicat o adresă de email către 

secretariatele facultăților sau către Direcția Generală Secretariat. Ca măsură de protecție, 

chestionarele colectate prin intermediul platformei QuestionPro sunt anonime. După 

completarea chestionarului, dacă un respondent doreşte să primească rezultatul studiului 

trebuie să transmită adresa de email la care dorește să fie transmis răspunsul. 

Datele cu caracter personal ale doctoranzilor (în afara celor din categoriile speciale) pot fi 

prelucrate în scopuri de cercetare academică. În cazul în care un cercetător dorește să 

utilizeze date personale speciale (exemplu: etnie sau date privind sănătatea), se va solicita 

în prealabil consimțământul explicit din partea persoanelor vizate. 

Pentru asigurarea bunurilor și a securităţii doctoranzilor, vizitatorilor și angajaţilor  precum  

și pentru prevenirea și combaterea infracționalității, incintele Universității sunt dotate cu 

sisteme de supraveghere video (pentru mai multe informații vă invităm să parcurgeți 

informarea privind sistemul de supraveghere video). 

Universitatea poate înregistra informații cu privire la utilizarea facilităților IT în scopuri 

statistice și pentru a asigura funcționarea eficientă a sistemelor.  

Datele de identificare și de contact ale candidaților la funcțiile de reprezentare ale 

studenților în  Consiliul  Facultăților,  Senat și Consiliul de Administrație și a studenților 

validați ca reprezentanți ai studenților pot fi afișate pe durata alegerilor și a mandatului la 

avizierele si pe site-urile web ale facultăților. 

Date cu caracter personal suplimentare pot fi necesare atunci când un doctorand 

colaborează cu Universitatea din București într-o formă plătită sau voluntară, în urma unei 

solicitări făcute direct către Universitate sau în urma desemnării de către o asociație sau 

societate a studenților. 

Pentru transparența examenelor de finalizare a studiilor și în situația în care doctorandul nu 

optează pentru atribuire unui identificator alfanumeric, pentru o perioadă limitată de timp 

vor fi afișate la avizierele facultăților diferite informații cu caracter personal legate de 

susținerea acestor examene. 

După absolvirea/terminarea studiilor, datele cu caracter personal ale doctoranzilor sunt 

păstrate și eliminate în conformitate cu Nomenclatorul arhivistic al Universității, iar 
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anumite date pot fi transmise către Asociația Alumni în scopul menținerii absolvenților 

Universității alături de comunitatea academică (pentru mai multe informații să invităm să 

parcurgeți informarea privind Alumni). 

În cazul în care persoana vizată dorește să se aboneze pe site-ul www.unibuc.ro la 

newsletter-ul Universității sau solicită informații prin metodele de contact menționate pe 

site, Universitatea va prelucra datele de contact ale persoanei vizate în vederea răspunderii 

solicitării acesteia. 

4. Categorii de date cu caracter personal vizate de activitățile de prelucrare 

• Date de contact ce pot include, dar nu se limitează la: adresă; număr de telefon; 

adresă de e-mail. 

• Date demografice ce pot include, dar nu se limitează la data nașterii; locul nașterii. 

• Date privind starea civilă. 

• Date privind membrii de familie ce pot include, dar nu se limitează la: nume și 

prenume părinți; nume și prenume soţ/soţie. 

• Date privind calificarea profesională ce pot include, dar nu se limitează la: posturi 

ocupate anterior; calificări obținute; aptitudini. 

• Date privind studiile finalizate ce pot include, dar nu se limitează la: diplome 

obținute în urma finalizării studiilor; certificate. 

• Date privind starea de sănătatea ce pot include, dar nu se limitează la: condiții 

medicale existente. 

• Date obținute în urma înregistrării audio/ video 

5. Temeiul desfășurării activităților de prelucrare a datelor cu caracter personal  

5.1. Din perspectiva Regulamentului, datele cu caracter personal sunt prelucrate în 

baza:  

5.1.1. Prelucrarea datelor înainte, în timpul și pentru o perioadă determinată după 

înscrierea într-un program de studiu pe baza unui contract cu doctorandul 

este realizată în temeiul articolului 6(1)b din Regulament.  

5.1.2. Prelucrarea și transmiterea datelor către instituțiile statului este necesară 

pentru respectarea obligațiilor legale și este desfășurată în temeiul articolul 

6(1)c din Regulament. 
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5.1.3. Prelucrarea datelor cu caracter special (pot include dar nu se limitează la,  

informații referitoare la starea de sănătate a persoanei vizate), în situația în 

care persoana vizată a transmis aceste date către Universitate, este realizată 

în temeiul articolului 9(2)e din Regulament. Aceste date vor fi utilizate 

exclusiv pentru a permite Operatorului furnizarea de servicii 

corespunzătoare în legătură cu o solicitările persoanei vizate. Dacă se va 

impune transferul acestor date, Operatorul va oferi detalii suplimentare cu 

privire la modul în care vor fi prelucrate datele în cauză. 

5.1.4. Prelucrarea datelor prin e-mail în scopul informării, a transmiterii 

răspunsului la solicitări sau în scop de marketing, este desfășurată în temeiul 

articolul 6(1)a din Regulament. Persoana vizată are dreptul de a solicita 

restricționarea acestor activități de prelucrare.  

5.1.5. Prelucrarea imaginii persoanei vizate în scopuri de promovare este realizată 

în temeiul articolul 6(1)a din Regulament. Persoana vizată are dreptul de a 

solicita restricționarea acestor activități de prelucrare. În cazul retragerii 

consimțământului, datele cu caracter personal nu vor mai fi utilizate în 

realizarea campaniilor viitoare.  

5.1.6. Prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemului de 

supraveghere video este realizată în temeiul articolului 6(1)c din 

Regulament.  Datele pot fi utilizate exclusiv în vederea  asigurării siguranței 

bunurilor, a studenților și a angajaților Universității. 

5.1.7. Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea informării privind 

candidații pentru funcțiile de reprezentare ale studenților în Consiliul  

Facultăților, în Senatul Universității și în Consiliul, sunt realizate în temeiul 

articolul 6(1)c din Regulament. 

5.1.8. Prelucrarea datelor persoanei desemnate contact în caz de urgență de către 

persoana vizată în cazul în care aceasta a suferit un accident sau se află într-

o situație similară, articolul 6(1)d. 

5.1.9. Prelucrarea datelor de către Universitate în exercitarea autorității publice cu 

care este investită este realizată în temeiul articolului 6(1)e din Regulament. 

5.1.10. Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea efectuării studiilor și 

rapoartelor legate de studenți, masteranzi sau doctoranzi necesare pentru 

îndeplinirea sarcinilor de interes public sunt desfășurate în temeiul articolul 

6(1)e din Regulament. 

5.1.11. Prelucrarea datelor cu caracter personal în scopuri statistice și de cercetare 

este desfășurată în temeiul articolul 89 din Regulament. 



7 

 

 

5.1.12. Prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea gestionării 

evenimentelor desfășurate în Universitate este realizată în temeiul 

interesului legitim al Operatorului, respectiv articolul 6(1)f din Regulament. 

5.1.13. Prelucrarea datelor cu caracter personal constând în publicarea online a 

informațiilor privind susținerea examenului, rezumatul tezei de doctorat și 

alte asemenea este desfășurată în temeiul articolului 6(1)c din Regulament.  

Totodată, prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea actelor normative în 

vigoare ce includ dar nu se limitează la: 

 Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare; 

 Ordinele Ministrului Educației Naționale și Cercetării Științifice; 

6. Transferul datelor cu caracter personal  

În vederea îndeplinirii obligațiilor impuse de actele normative în vigoare, datele 

dumneavoastră cu caracter personal pot fi transmise autorităților naţionale, agenţiilor sau 

autorităților de supraveghere.  

Printre destinatarii datelor cu caracter personal se numără: 

• Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Tineretului și Sportului; 

• Instituţii publice: CASMB, Autorităţi locale, Poliţia Română; 

• Alte instituții de învătământ superior naţionale sau internaţionale; 

• Instituții naţionale sau europene ce finanțează proiecte de cercetare; 

• Organizații comerciale:  bancare, unităţi de cazare, unităţi alimentare; 

• Asociații sau societăți ale studenților; 

• Casele de Cultură ale Studenţilor și Complexul Cultural Sportiv Studenţesc Tei; 

• Furnizori servicii IT: Red Point Software, Edu Apps, Turnitin, QuestionPro 

Software. 

Operatorul va informa titularul datelor cu caracter personal privind identitatea 

destinatarilor în cazul în care vor avea loc transferuri de date cu caracter personal ce nu au 

fost detaliate în prezentul document. 

7. Măsuri de protecție a confidențialității datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal vor fi colectate și prelucrate în conformitate cu standardele 
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impuse de actele normative în vigoare și cu politicile și procedurile adoptate de 

Universitate.  

În cazul în care în procesul de prelucrare a datelor vot fi utilizate serviciile unor terți, 

prealabil desfășurării oricăror activități de prelucrare, aceștia vor trece printr-un proces de 

verificare menit să asigure respectarea standardelor impuse de actele normative în vigoare 

și de politicile și procedurile adoptate de Universitate. 

8. Teritorialitatea 

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

cadrul Universităţii din București. Pentru perioade limitate de timp, datele pot fi stocate și 

la nivel local de către angajaţii Universităţii, în documente electronice stocate pe diferite 

echipamente sau pe documente în format hârtie.  

9. Durata de stocare 

Durata de stocare a datelor cu caracter personal este determinată de perioada necesară în 

vederea atingerii scopurilor pentru care au fost colectate datele și conform normelor legale 

în vigoare. 

10. Drepturile persoanei vizate 

10.1. Dreptul de acces al persoanei vizate  

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se 

prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la 

datele respective și 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 divulgate, în special destinatari din țări terțe sau organizații 

internaționale;  

 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;   

10.2. Dreptul la rectificare  

Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea 

datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au 

fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obține completarea datelor cu caracter 
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personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare.  

10.3. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”)  

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter 

personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligația de a șterge 

datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate   

10.4. Dreptul la restricționarea prelucrării  

Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării   

10.5. Dreptul de a fi notificat în legătura cu rectificarea, ștergerea sau restricționarea 

prelucrării datelor cu caracter personal  

10.6. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la 

prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de 

contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:  

 Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal - B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 

010336, București, Romania; Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212; 

E-mail:anspdcp@dataprotection.ro 

11. Dreptul Operatorului de a modifica prezenta notă de informare 

Operatorul își rezervă dreptul de a modifica în orice moment, din orice motiv și fară 

notificare acest document de informare. Orice modificare a informării privind 

confidențialitatea va fi disponibilă pentru consultare la Departamentul Resurse Umane și 

afișată pe site-ul Universităţii din București. 

Fără a vă afecta dreptul dumneavoastră de a contacta în orice moment autoritatea de 

supraveghere, puteți să ne contactați în prealabil la adresa de email: dpo@unibuc.ro 

17.03.2022 


