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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ÎN CADRUL EXAMENELOR DE FINALIZARE A STUDIILOR 

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 poștal 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  operaţiune  sau  set  de  operaţiuni  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  pentru  

desemnarea  acestuia  pot  fi  prevăzute  în  dreptul  Uniunii sau în dreptul intern; 
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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 

Datele cu caracter personal sunt colectate de Operator în urma depunerii de către absolvent a 

documentelor necesare în vederea înscrierii la examenul privind finalizarea studiilor parcurse. 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în următoarele scopuri:  

 înscrierea  absolvenţilor  prin  depunerea  documentelor  la  sediile  facultăţilor  sau  

prin  încărcarea documentelor folosind mijloace de comunicaţie electronice; 

 verificarea datelor din dosarele depuse; 

 realizarea adreselor de e-mail instituţionale în cazul absolvenţilor din alte promoţii; 

 organizarea examenelor de finalizare a studiilor în vederea evaluării şi testării 

cunoștințelor și a competenţelor  absolvenţilor.  Ȋn  cazul  în  care  examenul  se  

desfășoară  on-line,  pentru  a  exista dovada susţinerii acestuia, întregul examen este 

înregistrat video. 

 afișarea  rezultatelor  și  rezolvarea  contestaţiilor. Absolventul va putea opta între 

afișarea rezultatelor utilizând numele și prenumele sau atribuirea unui identificator 

alfanumeric. 

 transmiterea rezultatelor examenelor către MEC. 

Totodată, Universitatea poate realiza raportări statistice (nu vor conține date cu caracter 

personal) pentru  realizarea  strategiei  de  promovare  a  ofertei  educaționale, pentru 

îmbunătățirea procesului de examinare sau îmbunătăţirea și dezvoltarea de noi funcţionalităţi 

ale platformelor utilizate. 

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

În vederea înscrierii la unul dintre examenele de finalizare a studiilor organizate de 

Universitate, vor fi colectate și prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal: 

 Date de identificare ce pot include, dar nu se limitează la: nume și prenume; cod 

numeric personal; serie și număr carte de identitate/pașaport; semnătura. 

 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. 
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 Date privind starea civilă.  

 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 a concursului. 

În vederea înscrierii la unul dintre examenele de finalizare a studiilor organizate de 

Universitate este necesară furnizarea datelor cu caracter personal menționate anterior. 

În cazul refuzului de a furniza datele cu caracter personal solicitate va duce la 

imposibilitate de înscriere a absolventului, Universitatea fiind în imposibilitatea de a își 

îndeplini obligațiile.  

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 cu caracter personal din cadrul dosarul candidatului este 

realizată în baza Art.6(1)b din Regulament „demersuri la cererea persoanei 

vizate înainte de încheierea unui contract”. 

5.1.2. Prelucrarea datelor în vederea interesului legitim, a interesului public și a 

îndeplinirii obligațiilor legale este realizată în baza Art.6(1)f din Regulament, 

“prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator 

sau de o parte terţă”, Art.6(1)e din Regulament, “prelucrarea este necesară 

pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau care 

rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul” și în 

baza Art. 6(1)c din Regulament „prelucrarea este necesară în vederea 

îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine operatorului”,”  

Totodată, prelucrarea datele cu caracter personal se face cu respectarea acte 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 

autorităţilor de supraveghere.  
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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 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 

Universitaţii din București. Pentru perioade limitate de timp, datele pot fi stocate și la nivel 

local de către angajaţii Universitaţii, 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 obligațiilor legale 

ale Operatorului.  

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;   
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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 

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 supraveg ere cu privire la prelucrarea 

datelor dumneavoastră cu caracter personal. În România, datele de contact ale 

autorității de supraveg ere pentru protecția datelor sunt următoarele:  

 Autoritatea Națională de  upraveg ere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal - B-dul  -ral.   eorg e Mag eru nr.   - 0,  ector 1, cod poștal 

010  6, 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 confidenţialitatea va fi 

disponibilă pentru consultare la Departamentul Resurse Umane și afișată pe site-ul 

Universităţii din București. 

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

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

09.03.2022 


