
NOTĂ DE INFORMARE 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎNSCRIERE  

CLASA A V – A 

 

A. Operator LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU", cu sediul în Orăștie, Str. Gheorghe Lazăr, Nr. 8, jud. 

Hunedoara, e-mail secretariat@coleqiulavlaicu.ro , cod unic de identificare nr. 5453916; 

B. Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Moiș Doina, e-mail doina.mois@colegiulavlaicu.ro 

C. Scopurile și temeiurile juridice în care sunt prelucrate datele cu caracter personal. 

Conform art. 13 din Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 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(GDPR), vă 

informăm că prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal și ale copilului dumneavoastră, cu următoarele scopuri și temeiuri 

juridice: a Datele dumneavoastră cu caracter ersonal 

crt. 

Date cu caracter personal Scopul prelucrării Temei juridic 

1 . 

 Numele și prenumele  

 Adresa de domiciliu/resedintă; 

     Semnătura; 

     Copie după cartea de identitate; 

     telefon; 

     Calitatea față de copil (părinte, tutore sau 

susținător legal.); 

Realizarea 

formalitătilor pentru 

selectia si înscrierea 

copilului în clasa a V-a 

Art. 6 al. (1) litera a) din GDPR 

Consimțământul expres al persoanei 

vizate pentru a fi prelucrate datele în 

vederea selecției și înscrierii în clasa a 

V-a 

b) Datele cu caracter personal ale copilului 

Nr. 

crt. Date cu caracter personal 
Scopul prelucrării Temei juridic 

1 . 

Numele și prenumele; 

Copie certificat de naștere;  

Unitatea de învățământ în care este înscris în 

prezent; 

Realizarea 

formalităților pentru 

selecția și înscrierea 

copilului în clasa a V-a 

Art. 6 al. (1) litera a) din GDPR 

Consimțământul expres al 

părintelui/tutorelui/titularului 

răspunderii părintești pentru a fi 

prelucrate datele în vederea selecției și 

înscrierii în clasa a V-a 

D. Destinatarii datelor dvs. cu caracter personal și ale copilului dumneavoastră sunt instituțiile statului cu drept 

de control și coordonare a activității liceului(autorități locale și centrale), precum și autoritățile cu atribuții în cercetarea 

ilegalităților ori instanțele de judecată în cazul unor cauze în care sunt necesare datele menționate. 

E. Datele vor fi stocate pe o perioadă limitată, atât timp cât avem obligația legală de a păstra documentele legale 

în arhiva instituției. F. Drepturile dumneavoastră 

Conform art. 12-22 din Regulament beneficiați de dreptul de informare și acces la datele dumneavoastră cu caracter 

personal, rectificarea și ștergerea acestora, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la 

opoziție și dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri. 

Aceste drepturi pot fi exercitate în condițiile stabilite de Regulament, prin transmiterea unei solicitări scrise la sediul 

instituției din municipiul Orăștie, Str. Gheorghe Lazăr, Nr. 8, jud. Hunedoara_sau la adresa de e-mail 

secretariat@coleaiulavlaicu.ro. 

Conform art. 38 alineatul (4) din Regulament puteți contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate 

chestiunile legate de prelucrarea datelor personale și la exercitarea drepturilor menționate mai sus, la adresa de e-mail 

doina.mois@coleqiulavlaicu.ro 

În cazul în care apreciați că drepturile dumneavoastră au fost încălcate aveți dreptul să depuneți o plângere la 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal utilizând formularul special destinat de pe 

site-ul acesteia www.dataprotection.ro 

G. Furnizarea datelor cu caracter personal necesare înscrierii copilului în clasa a V-a, se realizează strict pe baza 

consimțământului dumneavoastră. 

H. Puteți să refuzați sau să vă retrageți oricând consimțământul privind prelucrarea, în acest caz consecințele 

retragerii consimțământului vor fi imposibilitatea continuării demersurilor pentru . 

l. LICEUL TEORETIC „AUREL VLAICU” nu realizează procese decizionale automatizate incluzând crearea de 

profiluri sau alte acțiuni similare de profilare a persoanelor vizate. 

Am luat la cunoștință de conținutul informării și îmi exprim consimțământul pentru prelucrarea datelor menționate, în 
scopul selecționării copilului pentru înscrierea în clasa a V-a. 

 

Data........................      Semnătura............................... 


