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INFORMARE
PRIVIND PERLUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PENTRU  SPRIJINUL FINANCIAR CE SE ACORDA ELEVILOR IN CADRUL 

PROGRAMULUI NATIONAL DE PROTECTIE SOCIALA 

BURSELOR DE PERFORMANTA, DE MERIT, DE STUDII SI DE AJUTOR SOCIAL

ASPECTE IMPORTANTE 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU 

cu sediul social în Brăila, str. Aleea Învăţătorilor, Nr. 10, jud. Brăila, cod po

www.licpedbr.ro, e-mail: licpedbr@yahoo.com, tel. 0339.732.306; 0736.656.098,

cu clasele I - XII de tip teoretic şi

calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev care asigură atât formarea competenţelor pentru 

specializările unice în judeţ, învăţător

uman şi real) necesare continuării studiilor în forme superioare de învăţământ

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” 

calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupat, în mod constant, de 

asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucr

personal pe care le efectuează conform dispozi

Parlamentului European și al Consiliului 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 (Regulamentul general pr

GDPR). În acest sens, COLEGIUL NA

PERPESSICIUS” este într-un proces continuu de implementare 

procedurilor care asigură confiden

asigurării protecției, împotriva prelucr

distrugerii sau a deteriorării accidentale.

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” 

prelucreaza datele cu caracter personal primite direct de la persoanele vizate, in functie de 

optiunea exprimata prin prezentul document.

Datele cu caracter personal 

identificată sau identificabilă, şi anume: numele si pr

de familie, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, date din actele de stare civila, date 

din permisul de conducere/certificatul de imatriculare, numarul asigurarii sociale/asigurarii de 

sanatate, telefon/fax, adresa (domiciliul/resedinta), e

profesionala-diplome-studii, situatie familiala, situatie militara, situatie economica si financiara, 

salariul, date privind bunurile detinute, date bancare, obisnuinte/preferinte

PERPESSICIUS” 

0339.732.306 

 

 

INFORMARE / DECLARATIE CONSIMTAMANT   
PRIVIND PERLUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

PENTRU  SPRIJINUL FINANCIAR CE SE ACORDA ELEVILOR IN CADRUL 

PROGRAMULUI NATIONAL DE PROTECTIE SOCIALA „BANI DE LICEU

BURSELOR DE PERFORMANTA, DE MERIT, DE STUDII SI DE AJUTOR SOCIAL

 

ȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”

cu sediul social în Brăila, str. Aleea Învăţătorilor, Nr. 10, jud. Brăila, cod po

mail: licpedbr@yahoo.com, tel. 0339.732.306; 0736.656.098,

XII de tip teoretic şi vocaţional, care promovează identificarea şi dezvoltarea 

calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev care asigură atât formarea competenţelor pentru 

specializările unice în judeţ, învăţător-educatoare cât şi pentru specializările teoretice (de profil 

şi real) necesare continuării studiilor în forme superioare de învăţământ

ȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” 

de date cu caracter personal, este preocupat, în mod constant, de 

ții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter 

personal pe care le efectuează conform dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al 

și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 

ște prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protec

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU 

un proces continuu de implementare și consolidare a modalit

procedurilor care asigură confidențialitatea și securitatea adecvată a acestor date, în vederea 

ției, împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a 

distrugerii sau a deteriorării accidentale. 

ȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” 

cter personal primite direct de la persoanele vizate, in functie de 

optiunea exprimata prin prezentul document. 

 reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică 

identificată sau identificabilă, şi anume: numele si prenumele, numele si prenumele membrilor 

de familie, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, date din actele de stare civila, date 

din permisul de conducere/certificatul de imatriculare, numarul asigurarii sociale/asigurarii de 

/fax, adresa (domiciliul/resedinta), e-mail, profesie, loc de munca, formare 

studii, situatie familiala, situatie militara, situatie economica si financiara, 

salariul, date privind bunurile detinute, date bancare, obisnuinte/preferinte
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DECLARATIE CONSIMTAMANT                                             
PRIVIND PERLUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

PENTRU  SPRIJINUL FINANCIAR CE SE ACORDA ELEVILOR IN CADRUL  

BANI DE LICEU”,  

BURSELOR DE PERFORMANTA, DE MERIT, DE STUDII SI DE AJUTOR SOCIAL 

PERPESSICIUS” cu sediul 

cu sediul social în Brăila, str. Aleea Învăţătorilor, Nr. 10, jud. Brăila, cod poștal 810473, Website: 

mail: licpedbr@yahoo.com, tel. 0339.732.306; 0736.656.098, este o şcoală 

vocaţional, care promovează identificarea şi dezvoltarea 

calităţilor şi aptitudinilor fiecărui elev care asigură atât formarea competenţelor pentru 

educatoare cât şi pentru specializările teoretice (de profil 

şi real) necesare continuării studiilor în forme superioare de învăţământ. 

ȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” în 

de date cu caracter personal, este preocupat, în mod constant, de 

ările de date cu caracter 

țiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al 

și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 

ște prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

ivind protecția datelor- 

ȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU 

și consolidare a modalităților și 

a acestor date, în vederea 

și împotriva pierderii, a 

ȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” 

cter personal primite direct de la persoanele vizate, in functie de 

reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică 

enumele, numele si prenumele membrilor 

de familie, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, semnatura, date din actele de stare civila, date 

din permisul de conducere/certificatul de imatriculare, numarul asigurarii sociale/asigurarii de 

mail, profesie, loc de munca, formare 

studii, situatie familiala, situatie militara, situatie economica si financiara, 

salariul, date privind bunurile detinute, date bancare, obisnuinte/preferinte/comportament, 
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imagine, voce, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video si carduri de acces/pontaj, 

date de geolocalizare/date de trafic, adresa IP, identificatori cookie, codul numeric personal 

(CNP), seria si numarul actului de identitate/pasapo

sănătatea, date referitoare la savarsirea de infractiuni, condamnari penale/masuri de siguranta, 

referitoare la sanctiuni disciplinare, contraventionale, date privind cazierul judiciar, etc. 

 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”

obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele 

personale furnizate. 

 

Temeiul juridic al prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal il reprezinta 

consimtamantul dumneavoastra pentru scopurile specifice enuntate mai jos,

obligatiilor legale in domeniul protectiei sociale si ajutorului social (conform HG nr. 1.488/20

OMECTS nr. 5576/2011) si interesul legitim al operatorului de realizare a obiectului de activitate 

si desfasurarii activitatii curente. 

 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”

prelucra datele personale decat in masura in c

scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate 

a datelor.  

 

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal?

Prelucram datele dumneavoastra cu caracte

evaluare/promovare privind acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de 

protecţie socială "Bani de liceu", burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social, 

pentru comunicarea cu institutii/autoritati ale statului abilitate (Inspectoratul scolar judetean, 

autoritati publice locale – Primarii, Directia de asistenta sociala) si cu dumneavoastra 

mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii 

 

Cine sunt persoanele vizate? 

Persoanele vizate, ale caror date pot fi prelucrate de catre 

PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”

mentionat sunteti dumneavoastra, in calitate de elevi, 

acestora / membrii familiilor acestora persoane de contact ai ins

 

 

 

PERPESSICIUS” 

0339.732.306 

 

 

imagine, voce, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video si carduri de acces/pontaj, 

date de geolocalizare/date de trafic, adresa IP, identificatori cookie, codul numeric personal 

(CNP), seria si numarul actului de identitate/pasaportului, date biometrice, date privind 

sănătatea, date referitoare la savarsirea de infractiuni, condamnari penale/masuri de siguranta, 

referitoare la sanctiuni disciplinare, contraventionale, date privind cazierul judiciar, etc. 

PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”

obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele 

al prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal il reprezinta 

consimtamantul dumneavoastra pentru scopurile specifice enuntate mai jos,

in domeniul protectiei sociale si ajutorului social (conform HG nr. 1.488/20

si interesul legitim al operatorului de realizare a obiectului de activitate 

si desfasurarii activitatii curente.  

ȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”

prelucra datele personale decat in masura in care acest demers este necesar indeplinirii 

scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate 

Care sunt scopurile colectarii datelor cu caracter personal? 

Prelucram datele dumneavoastra cu caracter personal pentru constituirea dosarelor de 

evaluare/promovare privind acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de 

protecţie socială "Bani de liceu", burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social, 

cu institutii/autoritati ale statului abilitate (Inspectoratul scolar judetean, 

Primarii, Directia de asistenta sociala) si cu dumneavoastra 

mijloc de comunicare, inclusiv prin intermediul serviciilor de comunicatii electronice.

Persoanele vizate, ale caror date pot fi prelucrate de catre COLEGIUL NA

PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”, exclusiv in scopul mai jos 

dumneavoastra, in calitate de elevi, reprezentanti legali 

/ membrii familiilor acestora persoane de contact ai institutiilor/autorita
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imagine, voce, date prelucrate prin sisteme de supraveghere video si carduri de acces/pontaj, 

date de geolocalizare/date de trafic, adresa IP, identificatori cookie, codul numeric personal 

rtului, date biometrice, date privind 

sănătatea, date referitoare la savarsirea de infractiuni, condamnari penale/masuri de siguranta, 

referitoare la sanctiuni disciplinare, contraventionale, date privind cazierul judiciar, etc.  

PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” are 

obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele 

al prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal il reprezinta 

consimtamantul dumneavoastra pentru scopurile specifice enuntate mai jos, indeplinirea 

in domeniul protectiei sociale si ajutorului social (conform HG nr. 1.488/2004, 

si interesul legitim al operatorului de realizare a obiectului de activitate 

ȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” nu va 

are acest demers este necesar indeplinirii 

scopurilor mai jos mentionate, cu respectarea masurilor legale de securitate si confidentialitate 

r personal pentru constituirea dosarelor de 

evaluare/promovare privind acordarea sprijinului financiar în cadrul Programului naţional de 

protecţie socială "Bani de liceu", burselor de performanta, de merit, de studiu si de ajutor social, 

cu institutii/autoritati ale statului abilitate (Inspectoratul scolar judetean, 

Primarii, Directia de asistenta sociala) si cu dumneavoastra prin orice 

electronice. 

COLEGIUL NAȚIONAL 

, exclusiv in scopul mai jos 

ti legali / imputernicitii 

ilor/autoritatilor publice. 
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Ce date cu caracter personal se prelucreaza ?

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune 

se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau 

neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea 

sau modificarea, extragerea, consultare

sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restri

stergerea, distrugerea, arhivarea.

In acest sens, COLEGIUL NA

PERPESSICIUS” prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele 

elevului cu initiala tatalui, prenumele parintilor, adresa de domiciliu, CNP, serie si numar act de 

identitate/certificat de nastere elev/membrii ai familiei, certificate de de

certificat medical, diplome obtinute la olimpiade si concursuri scolare nationale/judetene, 

telefon, e-mail, unitatea de invatamant, veniturile membrilor familiei, statutul juridic sau medical, 

media generala a anului scolar, numarul de

reprezentantului legal. 

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastra se va face exclusiv pentru scopurile 

mentionate anterior, doar cu consimtamantul dvs. expres, neechivoc, liber, informat si anterior

exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite de legisla

document. 

Pentru indeplinirea scopurilor specificate mai sus trebuie sa furnizati datele complete, 

actualizate si corecte. Refuzul dumneavoastra de a furniza datele enumerate determina 

imposibilitatea initierii evaluarii/derularii analizei si acordarea sprijinului financiar, 

imposibilitatea indeplinirii obligatiilor legale incidente si a realizarii intereselor legitime 

ale COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”

dvs.  

 

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: 

legali/imputernicitii, reprezentantii comisiei burse a 

„DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”

cereri expres formulate (Inspectoratul scolar judetean, autoritati publice locale 

Directia de asistenta sociala). 

Confidentialitatea datelor cu caracter personal va

PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”

afara celor mentionati in prezentul document.

 

 

 

PERPESSICIUS” 

0339.732.306 

 

 

Ce date cu caracter personal se prelucreaza ? 

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezinta orice operatiune sau set de operatiuni, care 

se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau 

neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea 

sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea, 

e in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restri

stergerea, distrugerea, arhivarea. 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU 

prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele 

elevului cu initiala tatalui, prenumele parintilor, adresa de domiciliu, CNP, serie si numar act de 

identitate/certificat de nastere elev/membrii ai familiei, certificate de de

certificat medical, diplome obtinute la olimpiade si concursuri scolare nationale/judetene, 

mail, unitatea de invatamant, veniturile membrilor familiei, statutul juridic sau medical, 

media generala a anului scolar, numarul de absente nemotivate, semnatura elevului, a 

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastra se va face exclusiv pentru scopurile 

onate anterior, doar cu consimtamantul dvs. expres, neechivoc, liber, informat si anterior

exprimat, cu respectarea drepturilor dvs. stabilite de legislatie si  specificate in prezentul 

Pentru indeplinirea scopurilor specificate mai sus trebuie sa furnizati datele complete, 

Refuzul dumneavoastra de a furniza datele enumerate determina 

imposibilitatea initierii evaluarii/derularii analizei si acordarea sprijinului financiar, 

imposibilitatea indeplinirii obligatiilor legale incidente si a realizarii intereselor legitime 

ȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”

Destinatarii datelor cu caracter personal pot fi: elevii sau reprezentantii sai 

legali/imputernicitii, reprezentantii comisiei burse a COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC 

PANAITESCU PERPESSICIUS”, institutii/autoritati publice locale ca urmare a unor 

cereri expres formulate (Inspectoratul scolar judetean, autoritati publice locale 

alitatea datelor cu caracter personal va fi asigurata de catre COLEGIUL NA

PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” si nu vor fi furnizate catre al

in prezentul document. 
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sau set de operatiuni, care 

se efectueaza asupra datelor dumneavoastra cu caracter personal, prin mijloace automate sau 

neautomate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea 

divulgarea prin transmitere, diseminarea, 

e in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restritionarea, blocarea, 

ȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU 

prelucreaza urmatoarele date cu caracter personal: numele si prenumele 

elevului cu initiala tatalui, prenumele parintilor, adresa de domiciliu, CNP, serie si numar act de 

identitate/certificat de nastere elev/membrii ai familiei, certificate de deces ale parintilor, 

certificat medical, diplome obtinute la olimpiade si concursuri scolare nationale/judetene, 

mail, unitatea de invatamant, veniturile membrilor familiei, statutul juridic sau medical, 

absente nemotivate, semnatura elevului, a 

Prelucrarea datelor personale furnizate de dumneavoastra se va face exclusiv pentru scopurile 

onate anterior, doar cu consimtamantul dvs. expres, neechivoc, liber, informat si anterior 

e si  specificate in prezentul 

Pentru indeplinirea scopurilor specificate mai sus trebuie sa furnizati datele complete, 

Refuzul dumneavoastra de a furniza datele enumerate determina 

imposibilitatea initierii evaluarii/derularii analizei si acordarea sprijinului financiar, 

imposibilitatea indeplinirii obligatiilor legale incidente si a realizarii intereselor legitime 

ȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”   si ale 

elevii sau reprezentantii sai 

ȚIONAL PEDAGOGIC 

, institutii/autoritati publice locale ca urmare a unor 

cereri expres formulate (Inspectoratul scolar judetean, autoritati publice locale – Primarii, 

COLEGIUL NAȚIONAL 

si nu vor fi furnizate catre alti terti in 
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Durata prelucrarii datelor cu caracter personal

In vederea realizarii scopului mentionat, 

PANAITESCU PERPESSICIUS”

toata perioada de desfasurare a Programului national de protectie sociala Bani de liceu, a 

burselor de performanta, de merit, de studii si de ajutor social pana in momentul in care isi pierd 

dreptul de a beneficia de sprijinul financiar, intrucat nu mai indeplinesc conditiile prevazute la 

art. 2 din HG nr. 1488/2004 si OMECTS nr. 5576/2011. Ulterior

prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate conform legii, 

aceste date vor fi arhivate de catre 

PANAITESCU PERPESSICIUS”

 

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice

cazurile si conditiile prevazute de legislatia nationala si comunitara (GDPR) privind protectia 

datelor cu caracter personal. COLEGIUL 

PERPESSICIUS” nu transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara spatiului 

UE. 

 

Care sunt drepturile dumneavoastra?

In relatia cu COLEGIUL NA

PERPESSICIUS”, dumneavoast

urmatoarele drepturi: 

Dreptul de acces inseamna ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca 

prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, 

respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;

 

Dreptul la rectificare se refera la corectarea, fara intarzieri nejus

personal inexacte. 

Rectificarea va fi comunicata fiecarui 

cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi dispropor

 

Dreptul la ștergerea datelor 

Reprezintă dreptul de a obține ștergerea datelor care v

dintre următoarele motive: 

a) Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care 

au fost colectate sau prelucrate;

PERPESSICIUS” 

0339.732.306 

 

 

Durata prelucrarii datelor cu caracter personal 

In vederea realizarii scopului mentionat, COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU 

PANAITESCU PERPESSICIUS” va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe 

toata perioada de desfasurare a Programului national de protectie sociala Bani de liceu, a 

elor de performanta, de merit, de studii si de ajutor social pana in momentul in care isi pierd 

dreptul de a beneficia de sprijinul financiar, intrucat nu mai indeplinesc conditiile prevazute la 

art. 2 din HG nr. 1488/2004 si OMECTS nr. 5576/2011. Ulterior incheierii operatiunilor de 

prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate conform legii, 

aceste date vor fi arhivate de catre COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU 

PANAITESCU PERPESSICIUS” pe durata de timp prevazuta in procedurile interne.

Transferurile de date in afara spatiului UE si al Zonei Economice-Europene se pot face numai in 

cazurile si conditiile prevazute de legislatia nationala si comunitara (GDPR) privind protectia 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU 

nu transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara spatiului 

Care sunt drepturile dumneavoastra? 

COLEGIUL NAȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU 

, dumneavoastra, beneficiati conform prevederilor legale aplicabile de 

ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca 

prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, 

respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele;

se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor cu caracter 

ficarea va fi comunicata fiecarui destinatar la care au fost transmise datele, cu excep

cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi dispropor

ține ștergerea datelor care vă privesc,în cazul în 

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care 

au fost colectate sau prelucrate; 
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ȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU 

va prelucra datele dumneavoastra cu caracter personal pe 

toata perioada de desfasurare a Programului national de protectie sociala Bani de liceu, a 

elor de performanta, de merit, de studii si de ajutor social pana in momentul in care isi pierd 

dreptul de a beneficia de sprijinul financiar, intrucat nu mai indeplinesc conditiile prevazute la 

incheierii operatiunilor de 

prelucrare a datelor cu caracter personal, in scopul pentru care au fost colectate conform legii, 

ȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU 

procedurile interne. 

Europene se pot face numai in 

cazurile si conditiile prevazute de legislatia nationala si comunitara (GDPR) privind protectia 

ȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU 

nu transfera datele dumneavoastra cu caracter personal in afara spatiului 

ȚIONAL PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU 

conform prevederilor legale aplicabile de 

ca aveti dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca 

prelucram sau nu datele cu caracter personal care te privesc si, in caz afirmativ, acces la datele 

respective si la informatii privind modalitatea in care sunt prelucrate datele; 

ficate, a datelor cu caracter 

natar la care au fost transmise datele, cu exceptia 

cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil sau presupune eforturi disproportionate. 

ă privesc,în cazul în care se aplică unul 

Datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care 
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b) Dumneavoastră vă retrageți consimț

conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. a sau cu art. 9, alin. 2, lit. a, 

juridic pentru prelucrare. 

Întrucât persoanele fizice şi

personale cu caracter opţional, 

de date a Colegiului Național Pedagogic D. P. Perpessicius

c) Dumneavoastră vă opuneți prelucr

există motive legitime care să prevaleze în ceea ce prive

dumneavoastră vă opuneți prelucr

d) Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

e) Datele cu caracter personal trebuie 

revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub inci

instituția. 

 

Dreptul la restricționarea prelucr

Reprezintă dreptul de a obține restricționarea prelucr

următoarele cazuri: 

a) Contestați exactitatea datelor, pentru o perioad

exactitatea datelor; 

b) Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune 

solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;

c) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 

persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 

instanță; 

d) Persoana vizată s-a opus prelucrării în confor

timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale 

persoanei vizate. 

 

Dreptul la portabilitatea datelor

Acest drept vă permite să primi

le-am primit de la dumneavoastră, într

dumneavoastră altui operator sau să le transmitem noi, direct, unui alt operat

dumneavoastră. 

 

Dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Național

Datelor cu Caracter Personal 

Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu 

PERPESSICIUS” 

0339.732.306 

 

 

ți consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea datelo

conformitate cu art. 6, alin. 1, lit. a sau cu art. 9, alin. 2, lit. a, și nu exist

Întrucât persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea unor date 

personale cu caracter opţional, acestea au dreptul ca ulterior sa solicite 

țional Pedagogic D. P. Perpessicius a acestor informaţii;

ți prelucrării datelor în temeiul art. 21, alin. 1 din GDPR 

re să prevaleze în ceea ce prive

ți prelucrării datelor în temeiul art. 21, alin. 2;

Datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

Datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligați

revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub inci

ționarea prelucrării 

ține restricționarea prelucrării din partea operatorului în unul din 

ți exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să verifice 

Prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, 

ionarea utilizării lor; 

Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 

persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 

a opus prelucrării în conformitate cu art. 21, alin. 1, pentru intervalul de 

timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale 

Dreptul la portabilitatea datelor 

Acest drept vă permite să primiți o copie a datelor cu caracter personal prelucrate pe care 

am primit de la dumneavoastră, într-un format structurat pentru a fi transmise de 

dumneavoastră altui operator sau să le transmitem noi, direct, unui alt operat

ți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal va este recunoscut dreptul de a va adresa la Autoritatea 

Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (
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ământul pe baza căruia are loc prelucrarea datelor, în 

și nu există nici un alt temei 

au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea unor date 

acestea au dreptul ca ulterior sa solicite ștergerea din baza 

a acestor informaţii; 

ării datelor în temeiul art. 21, alin. 1 din GDPR și nu 

re să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau 

ării datelor în temeiul art. 21, alin. 2; 

șterse pentru respectarea unei obligații lagale ce ne 

revine în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidența căruia se află 

ării din partea operatorului în unul din 

ă care îi permite operatorului să verifice 

ștergerii datelor cu caracter personal, 

Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 

persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în 

mitate cu art. 21, alin. 1, pentru intervalul de 

timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale 

ți o copie a datelor cu caracter personal prelucrate pe care  

un format structurat pentru a fi transmise de 

dumneavoastră altui operator sau să le transmitem noi, direct, unui alt operator indicat de 

ă de Supraveghere a Prelucrării 

va este recunoscut dreptul de a va adresa la Autoritatea 

Caracter Personal (Bd. General Gheorghe 
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Magheru 28-30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon : 031 805 92 11, e

mail anspdcp@dataprotection.ro

 

Dreptul de a fi notificat în caz de încălcare

 

ACTUALIZĂRI ALE INFORMARII
Operatorul își rezervă dreptul ca prezenta 

prelucrare a datelor cu caracter personal să fie actualizată în conformitate cu cerin

ale Regulamentului General de Prelucrare a Datelor (GPDR) si cu modificarile legislatiei privind 

protectia sociala. 

Pentru orice solicitări cu privire la exercitarea drepturilor mai sus men

a ne adresa orice întrebări sau

comunicate prin prezenta, vă rugăm să ne contacta

- Tel. 0339.732.306; 0736.656.098

- Responsabilul cu Protecția Datelor la adresa de e

  tel. 0745 608987. 

Prin urmare subsemnatul / subsemnata..........................................................declar ca am 

citit, am fost informat(a) corect, complet, precis, am luat la cunostinta, inteleg pe deplin 

si sunt de acord cu prelucrarea datelor mele personale de catre 

PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS”

Aleea Învăţătorilor, Nr. 10, jud. Brăila, cod po

licpedbr@yahoo.com, tel. 0339.732.306; 0736.656.098 

nota, in conformitate cu prevederile legislatiei pentru protectia persoanelor fizice in ceea 

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulat

 
Data:                                                                               Numele, prenumele reprezentantului legal:

…………………….                                                           ……………………………………………………..

                                                                            

                                                                                                             

 

                                                                           

                                                                            

                                                                            

                                                                                                             

Director, 

Prof. Dana-Elisabeta PIRON 

…………………………………….. 
 

PERPESSICIUS” 

0339.732.306 

 

 

30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon : 031 805 92 11, e

anspdcp@dataprotection.ro. 

Dreptul de a fi notificat în caz de încălcare a securității datelor 

ACTUALIZĂRI ALE INFORMARII / DECLARATIEI CONSIMTAMANT
ă dreptul ca prezenta INFORMARE / DECLARATIE CONSIMTAMANT 

prelucrare a datelor cu caracter personal să fie actualizată în conformitate cu cerin

ale Regulamentului General de Prelucrare a Datelor (GPDR) si cu modificarile legislatiei privind 

Pentru orice solicitări cu privire la exercitarea drepturilor mai sus menționate,

a ne adresa orice întrebări sau comentarii privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

comunicate prin prezenta, vă rugăm să ne contactați la: 

Tel. 0339.732.306; 0736.656.098; e-mail: licpedbr@yahoo.com 

ția Datelor la adresa de e-mail: dpo@riscuri.ro sau la 

subsemnata..........................................................declar ca am 

corect, complet, precis, am luat la cunostinta, inteleg pe deplin 

area datelor mele personale de catre COLEGIUL NA

PEDAGOGIC „DUMITRU PANAITESCU PERPESSICIUS” cu sediul social  

Aleea Învăţătorilor, Nr. 10, jud. Brăila, cod poștal 810473, Website: www.licpedbr.ro

licpedbr@yahoo.com, tel. 0339.732.306; 0736.656.098 in scopul mentionat in prezenta 

nota, in conformitate cu prevederile legislatiei pentru protectia persoanelor fizice in ceea 

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulat

Data:                                                                               Numele, prenumele reprezentantului legal:

…………………….                                                           ……………………………………………………..

                                                                            ……………………………………………………

                                                                                                             (semnatura) 

                                                Numele, prenumele elevului:

                                                                            ……………………………………………………..

                                                                            ……………………………………………………

                                                                                                             (semnatura) 
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30, sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania, telefon : 031 805 92 11, e-

DECLARATIEI CONSIMTAMANT 

DECLARATIE CONSIMTAMANT de 

prelucrare a datelor cu caracter personal să fie actualizată în conformitate cu cerințele revizuite 

ale Regulamentului General de Prelucrare a Datelor (GPDR) si cu modificarile legislatiei privind 

ționate, precum și pentru 

datelor cu caracter personal 

sau la  

subsemnata..........................................................declar ca am 

corect, complet, precis, am luat la cunostinta, inteleg pe deplin 

COLEGIUL NAȚIONAL 

sediul social  in Braila, str. 

www.licpedbr.ro, e-mail: 

in scopul mentionat in prezenta 

nota, in conformitate cu prevederile legislatiei pentru protectia persoanelor fizice in ceea 

ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date.  

Data:                                                                               Numele, prenumele reprezentantului legal: 

…………………….                                                           …………………………………………………….. 

…………………………………………………… 

Numele, prenumele elevului: 

…………………………………………………….. 

……………………………………… 


