Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Începând cu 25 mai 2018 Regulamentul 679/27-apr-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 privind protecția datelor) (denumit în continuare "GDPR") este aplicat în toate
statele Uniunii Europene.
Prezenta Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal are drept scop informarea dvs. despre modul în
care înțelegem să reglementăm și să integrăm la nivelul instituției noastre politica GDPR.
Operatorul
(cel care
prelucrează
datele dvs.)

COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC „ANDREI BÂRSEANU” BRAȘOV
Sediu: Str. Lungă nr. 198, Brașov
Responsabilul cu protecția datelor declarat la ANSPDCP este Colegiul Național Economic „Andrei
Bârseanu” Brașov, secretariat@cneab.ro

Scopurile
prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal ale dvs. în calitate de persoană vizată se realizează în
următoarele scopuri:
• Furnizarea de servicii educaționale, începând cu procesul de admitere, înscrierea
elevilor, administrarea clasei și orarul, activități didactice, administrarea examenelor
interne și publice, concursurilor naționale și internaționale, eliberarea de registre
matricole și rapoarte de evaluare
• Furnizarea de servicii educaționale complementare: dezvoltare personală, consiliere
personală, acces la biblioteca școlii, activități extrașcolare, cluburi, excursii școlare,
gestionarea publicațiilor școlare, crearea unui mediu virtual de învățare și acordarea
accesului la rețeaua de internet și intranet ale școlii, precum și monitorizarea utilizării
rețelelor școlii
• Asigurarea securității în școală: monitorizarea accesului în școală, supraveghere video
• Asigurarea asistenței medicale și a consilierii psihologice în caz de nevoie. Asigurarea
asistenței sociale și de protecția copilului în condițiile prevederilor legale în vigoare
• Administrarea școlii: gestionarea dosarelor și documentelor educaționale ale elevilor,
gestionarea facturilor și plăților, audituri și controale interne, elaborarea de rapoarte,
implementarea politicilor școlare, asigurarea colaborării cu alte școli, arhivarea,
evaluarea calității serviciilor noastre
• Comunicarea în școală: transmiterea mesajelor în legătură cu elevii și activitățile școlii
prin orice mijloace de comunicare
• Soluționarea disputelor și litigiilor

Care sunt
persoanele vizate
și baza legală a
prelucrării

•

Elevi și membri ai familiilor acestora: părinți/tutori, frați, surori, bunici, alte
rude/persoane implicate în creșterea și educarea elevului. Le prelucrăm următoarele
date :
 Informații și date de contact : numele și prenumele, cetățenia, țara de
origine, adresa, informațiile incluse în C.I./pașapoarte, numărul de telefon,
e-mail etc.;
 Detaliile bancare;
 Documente medicale: istoricul medical, alergiile, fișa de vaccinare,
afecțiunile, rezultatele analizelor medicale și alte documente medicale ale
elevilor;
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•







•

 Date referitoare la mediul educațional și performanța academică a
elevilor: rezultate academice și rapoarte de evaluare semestriale,
disciplina si conduita elevilor, hobby-uri, rezultatele testelor educaționale,
feedback-ul profesorilor, etc.;
 Date despre familie: profesie și locul de muncă al părinților etc.;
 Date de autentificare și de identificare: e-mail, parole, date de localizare,
alte detalii de identificare online, etc.;
 Colectăm, prelucrăm și operăm cu toate datele cu caracter personal
prevăzute de nota MEN nr. 371/IFL/11.06.2018
 Fotografii și videoclipuri
Angajații partenerilor noștri contractuali (agenții economici care sunt parteneri). Le
prelucrăm următoarele date: nume, prenume, funcție/post, angajator, număr de telefon,
adresa de domiciliu, CNP, serie si nr CI, data eliberării CI, data nașterii, fotografii, adresă
de email, adresă de corespondență adresă de e-mail ale angajaților partenerilor noștri
pentru menținerea relației contractuale cu companiile pe care le reprezintă și pentru a
putea să colaborăm. În acest caz, ne vom întemeia prelucrările pe interesele noastre
legitime de a putea executa contractele pe care le-am încheiat cu alte companii, pe
necesitatea încheierii și / sau executării unui contract dar și pe respectarea legislației în
vigoare;
Personalul unei autorități publice, a căror date le folosim pentru îndeplinirea
obligațiilor noastre legale, cum ar fi răspuns la solicitările unor autorități, ținerea de
registre prevăzute de lege și altele asemenea. Spre exemplu, va trebui să păstrăm
numele, prenumele, autoritatea din care faceți parte și semnătura dvs. în registrele de
control pe care legea ne obligă să le ținem;
Candidați pentru un post pe care unitatea noastră îl are vacant. Pentru desfășurarea
procesului de recrutare, colectăm următoarele date: datele incluse în CV-ul pe care nile transmiteți. De regulă acestea sunt: numele, prenumele, datele de contact (număr de
telefon și adresă de e-mail), experiența profesională, dovada studiilor și alte documente
pe care le-am putea solicita de la dvs.. De asemenea, în cadrul interviului vom prelucra
date cu caracter personal care se referă la candidat, cum ar fi: preferințele sale
profesionale, detalii cu privire la experiența și studiile care nu sunt incluse în CV-ul său,
așteptările pe care le are un candidat în privința remunerației. Ca parte a procesului de
angajare, putem solicita documente suplimentare (cum ar fi foi matricole, diplome, avize,
autorizații, calificări profesionale etc.), care vor conține, și ele, date cu caracter personal.
În aceste cazuri, ne vom întemeia prelucrările datelor tale pe încheierea / executarea
contractului de muncă;
Vizitatori al sediului unde avem instalate camere de supraveghere video , pentru a
asigura securitatea angajaților ș i el e vi l o r noștri, a altor persoane din acele încăperi
și a bunurilor noastre. Așadar, vom prelucra imagini (înregistrări video) cu toți vizitatorii.
În toate cazurile, am indicat locurile unde se află aceste camere prin pictograme, conform
legii. Prelucrarea datelor în acest scop este întemeiată pe interesul nostru legitim de
asigurare a securității persoanelor și a obiectelor din incintele noastre;
Vizitatori ai site-rilor noastre: cneab.ro și colegiuec.ro sau persoane care au
interacționat cu vreunul dintre conturile noastre pe rețelele de socializare. Atunci, e
posibil să folosim datele acestor categorii de persoane vizate pentru următoarele
scopuri:
 Îmbunătățirea experienței utilizatorilor pe website-ul nostru. Pentru a
putea ține cont de preferințele pe care utilizatorii le-au exprimat în sesiuni
de navigare anterioare, pentru a adapta website-ul nostru la dispozitivul
pe care utilizatorul îl folosește. Prelucrăm date precum: adresa IP;
identificatori cookies; alți identificatori online; identificator unic de
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dispozitiv (ID universal unic – UUID); data şi ora accesării website-ului;
istoricul vizitelor; data și ora accesării website-ului; dispozitivul de pe care
accesezi website-ul; tipul de browser de Internet şi limba browser-ului;
informații despre locul din care se accesează website-ul nostru. Temeiul
prelucrării va fi interesul nostru legitim de a oferi utilizatorilor noștri o
experiență plăcută de navigare a website-ului nostru;
 Cunoașterea opiniilor persoanelor care comunică cu noi prin intermediul
rețelelor de socializare. Când cineva postează un comentariu sub una
dintre postările noastre pe rețelele de socializare, și apăsă butonul Like
sau redistribuie postarea noastră, sau ne transmite un mesaj pe unul
dintre conturile noastre, vom prelucra următoarele date ale respectivei
persoane: nume de utilizator, fotografie de profil, acțiunea pe care a
întreprins-o – like / altă reacție sau conținutul comentariului. În aceste
cazuri, ne vom întemeia prelucrarea pe consimțământul persoanei vizate.
Transferuri către
țări terțe

Colegiul Național Economic „Andrei Bârseanu” Brașov nu transfera datele personale ale elevilor
către țări terțe

Termenele de
păstrare a
datelor

•

COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC „ANDREI BÂRSEANU” BRAȘOV stochează toate datele
dumneavoastră personale cât timp vă aflați într-o relație contractuală cu școala, iar
ulterior, în termenul maxim stabilit de legislație pentru fiecare categorie de date cu
caracter personal. Școala păstrează dosarele elevilor și toate datele referitoare la
interacțiunea elevului cu școala, în principal în scopul evaluării activității școlii și a
calității serviciilor oferite, dar și pentru a răspunde potențialelor solicitări ale elevilor cu
privire la parcursul lor educațional în cadrul școlii, solicitări care apar de obicei după ce
elevii termină studiile. Cu toate acestea, vă rugăm să țineți cont de faptul că toate
registrele matricole și alte documente școlare referitoare la activitățile de studiu sunt
păstrate pentru o perioadă nedeterminată, în conformitate cu obligațiile legale pe care
școala le are în acest sens. În cazul în care o dispoziție legală impune o perioadă minimă
de păstrare, școala va păstra datele personale pentru cel puțin acea perioadă
obligatorie.

Cui vom
divulga datele dvs

•

COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC „ANDREI BÂRSEANU” BRAȘOV divulgă datele
dumneavoastră personale numai angajaților școlii, personalului și colaboratorilor care
au nevoie de acces la datele personale pentru a asigura furnizarea serviciilor
educaționale și complementare. În acest sens, vă rugăm să țineți cont de faptul că
numai cabinetul medical are acces la fișierele medicale ale elevilor. Alte departamente
ale școlii au acces la informații medicale specifice, pe baza consimțământului pe care lați exprimat sau pentru a proteja un interes public substanțial în baza legislației
europene sau naționale ( de exemplu, anumite afecțiuni medicale care declanșează
nevoi speciale de învățare).
Divulgăm date instituțiilor ierarhic superioare și partenerilor noștri în condițiile
respectării legislației în vigoare

•
Drepturile dvs

Aveți în calitate de persoană vizată următoarele drepturi:
•

•

Dreptul de informare și de acces la datele cu caracter personal
 Persoana vizată are dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter
personal deținute de COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC „ANDREI
BÂRSEANU” BRAȘOV
Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal
 Persoana vizată are dreptul de a rectifica datele dacă acestea nu sunt
corecte.
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•

•

•

•

•

•

Dreptul de ștergere - persoana vizată are dreptul să solicite operatorului să șteargă fără
întârziere datele cu caracter personal care o privesc în următoarele cazuri:
 datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea
scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;
 persoana vizată se opune prelucrării şi nu există motive legitime care să
prevaleze în ceea ce privește prelucrarea;
 datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
 datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea legii;
ATENȚIE: Ștergerea datelor nu se va realiza dacă:
 datele sunt necesare pentru îndeplinirea unei obligații legale;
 în scopuri de arhivare în interes public;
 pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Dreptul de a restricționa utilizarea datelor dvs. cu caracter personal
 În cazul în care persoana vizată apreciază că datele pe care COLEGIUL
NAȚIONAL ECONOMIC „ANDREI BÂRSEANU” BRAȘOV le deține cu privire la
aceasta sunt incorecte sau nu ar trebui să fie prelucrate, va contacta
COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC „ANDREI BÂRSEANU” BRAȘOV la sediu
pentru o discuție în legătură cu drepturile sale. În anumite circumstanțe,
se poate cere restricționarea prelucrării.
Dreptul la portabilitatea datelor
 Persoana vizată are dreptul de a solicita datele cu caracter personal care o
privesc și pe care le-a furnizat către COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC
„ANDREI BÂRSEANU” BRAȘOV într-un format structurat și care poate fi
citit automat.
Dreptul de opoziție la utilizarea datelor cu caracter personal
 În anumite circumstanțe, persoana vizată are dreptul de a se opune
prelucrării de către COLEGIUL NAȚIONAL ECONOMIC „ANDREI BÂRSEANU”
BRAȘOV a datelor sale cu caracter personal
Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată
 Persona vizată are dreptul de a cere şi de a obține retragerea/anularea/
reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privința sa,
adoptată exclusiv pe baza unei prelucrări de date cu caracter personal
Dreptul de retragere a consimțământului în orice moment
 Retragerea consimțământului poate avea loc în orice moment și va
produce efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii
rămânând in continuare valabila.

Ce se poate
Refuzul dumneavoastră de ne transmite datele cu caracter personal mai sus menționate,
întâmpla dacă o conduce la imposibilitatea prestării de servicii care au legătură cu activitățile principale ale
persoană nu
COLEGIULUI NAȚIONAL ECONOMIC „ANDREI BÂRSEANU” BRAȘOV.
dorește să ne dea
datele
Unde vă puteți
adresa pentru
exercitarea
drepturilor si
termenul de
răspuns

Exercitarea drepturilor mai sus menționate se va face în baza unei cereri scrise adresate la sediul
COLEGIULUI NAȚIONAL ECONOMIC „ANDREI BÂRSEANU” BRAȘOV sau pe email la adresa
secretariat@cneab.ro .
Termenul de răspuns pentru orice solicitare în legătură cu drepturile dvs. este de 30 zile. cu
excepția situațiilor în care cererea este complexă sau există un număr mare de cereri, când
termenul se poate prelungi cu încă 60 de zile.. În cazul în care nu sunteți mulțumit(ă) de soluția
primită puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal – datele de contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro
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Actualizări

Alte documente și
surse de
informare
Data intrării in
vigoare:

Prezenta Informare poate suferi în timp modificări de conținut. Orice nouă versiune va fi
anunțată și afișată pe pagina de web a COLEGIULUI NAȚIONAL ECONOMIC „ANDREI BÂRSEANU”
BRAȘOV, https://cneab.ro și http://colegiuec.ro
•
•

Nota MEN nr. 371/IFL/11.06.2018
Legislație: https://www.dataprotection.ro/

Prezenta Informare este valabila începând cu 24.06.2019

Director,
prof. Vasile Macovei

Responsabil de protecția datelor,
secretar-șef Luminița Popa
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