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CONSIMŢĂMÂNT 

 

 

Subsemnatul/Subsemnata .................................................................... ….….domiciliat/ă în….  

 ....................................................................... ……………………. e-mail ........................................... ……………, 

telefon ……………………declar prin prezenta, că sunt de acord ca Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure să 

fie autorizată prin structurile sale, să proceseze datele mele personale în cadrul executării contractului de muncă al 

cărui semnatar sunt, în calitate de angajator, respectând prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95 46 CE (Regulamentul general 

privind protecţia datelor) pus în aplicare prin Legea nr.190/2018. 

    Consimțământul meu în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi furnizarea 

datelor personale este acordat și pentru scopurile menționate pe verso și declar că am luat la cunoştinţă de drepturile 

mele conferite de Regulamentul UE 679 / 2016: dreptul de acces la date, dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi 

uitat"), dreptul la restricţionare, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziţie, dreptul la rectificare. 

Am înţeles această declaraţie de consimţământ şi sunt de acord cu procesarea datelor mele personale prin 

canalele de mai sus, în scopurile descrise în prezenta.  

 

SEMNĂTURA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Notă: tipul de date colectate și scopul prelucrării acestora se află pe verso 

 

 



INFORMARE 

Datele cu caracter personal sunt: 

- numele 
- adresa de domiciliu / reședință 
- codul numeric personal 
- data nașterii 
- seria și nr actului de identitate 
- fotografia persoanei 
- semnătura olografă 
- adresa de e-mail 
- debite, contribuții 
- informații din Registrul de evidența a salariaților 

I. Categorii de persoane 

 LTFP  prelucrează datele cu caracter personal următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevăzut la 
secţiunea II. 
a) Elevi, studenţi, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, candidaţi la testele sau 
examenele naţionale, viitori elevi sau studenţi; cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic în relaţii 
contractuale cu LTFP, candidaţi la concursurile de ocupare a posturilor din sistemul educaţional; 
b) Elevi, studenţi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi membri ai familiei acestor categorii 
enumerate posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială derulate de M.E.N. (asigurarea manualelor şcolare, 
asigurare rechizite, Programul pentru școli al Uniunii Europene, Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru 
preșcolari și elevi (masa caldă), Programul Euro200, Programul Bani de liceu, asigurarea transportului școlar, burse, precum 
și a altor programe similare); 
c) Elevi, studenţi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană care intră în LFTP 
dotat cu sistem de supraveghere audio-video; 
d) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu LTPF. 

II. Scopul colectării şi prelucrării  

Conform Legii nr. 129/15.10.2018 privind protecția datelor personale, a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și 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 şi  Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, LTFP are obligaţia de a administra în condiţii de 
siguranţă şi numai pentru scopurile determinate, explicite și legitime în care sunt colectate/prelucrate, datele personale 
care îi sunt furnizate. 

- Scopul colectării datelor este: 

a) Pentru persoanele prevăzute la secţiunea I. litera a: Prestări de servicii ale LTFP şi unităţii subordonate (Liceul 
Tehnologic, comuna Filipeștii de Pădure) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educaţie şi cultură. 
De asemenea datele/informaţiile colectate/stocate/arhivate de către LTFP prin intermediul unităţii subordonate sunt 
folosite pentru analize şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului 
educaţional, în exercitarea autorității publice. 
b) Pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I litera b: protecţia socială. 
c) Pentru persoanele fizice prevazute la secţiunea I, litera c: monitorizarea accesului/persoanelor în spaţii publice/private; 
securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice/private; monitorizare video şi securitate. 
d) Pentru persoanele fizice prevăzute la secțiunea I, litera d: evidența financiar contabilă a LTFP. 
 
 

*** Prelucrarea ulterioară prin stocare/arhivare a acestor date se realizează conform legislației specifice sistemului național 
de educație și în scopuri statistice, nefiind incompatibilă cu scopul inițial pentru care au fost colectate, cu respectarea 
măsurilor tehnice de securitate împotriva prelucrării ilegale. 

http://euro200.edu.ro/
http://banideliceu.edu.ro/

