PROTECȚIA DATELOR (GDPR)
Informare privind protecția datelor cu caracter personal colectate în procesul de
educație
Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce
privește prelucrarea datelor cu caracter personal, Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de
Pădure este un operator de date prin Ministerul Educației Naționale. Datele de contact ale
Liceului Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure sunt următoarele:
Str. Principală, FN, Filipeștii de Pădure, Prahova, CP 107245

De ce colectăm informații despre dumneavoastră
Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure colectează și prelucrează datele
dumneavoastră cu caracter personal (elevi ș angajați) în scopul îndeplinirii atribuțiilor
legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul furnizării serviciilor educaționale.
Sunteți obligat(ă) să furnizați aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea
scopului menționat mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăți în
funcționarea, organizarea și funcționarea serviciilor educaționale.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal
Informațiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:







Legea educației nr. 1 / 2011, modificată și republicată;
Regulamentul UE nr. 679 / 2016;
Legea nr. 190/2018 privind punerea în aplicare a Regulamentului UE nr. 679 /
2016;
Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ
preuniversitar, adoptat prin OMENCS nr. 5079/31.08.2016;
Regulamentul de organizare și funcționare al Liceului Teoretic, Comuna Filipeștii
de Pădure (ROF);
Legea salarizării unitare nr. 153/2017;

Din punct de vedere al Regulamentului UE nr. 679 / 2016, fiecare prelucrare a datelor cu
caracter personal îndeplinește una dintre următoarele condiții: persoana vizată și-a dat
consimțământul, este necesară în baza unui contract, este necesară în baza unei obligații
legale, este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau este necesară
pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părți.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Suntem obligați prin lege să raportăm anumite informații autorităților competente. Există
cazuri în care trebuie să transmitem informații precum: nume, prenume, CNP, serie și
număr CI, domiciliu, situație școlară. Destinatarii informațiilor sunt:






Ministerul Educației Naționale
Inspectorate Școlare Județene
Servicii de asistență medicală (CASSPH)
Primărie - asistența socială
Poliție, Parchet, Instanțe

Cum protejam informațiile confidențiale colectate
Informațiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în
formă electronică. Ne asigurăm că informațiile pe care le deținem sunt păstrate în locații
sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu acces autorizat pentru personalul
desemnat în acest sens.
De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de
vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecție a
datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o
persoană.
Locația de stocare și durata de stocare
Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele MEN, calculatoarele
serviciilor secretariat, contabilitate, IT și arhiva unității.
Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în
conformitate cu cerințele legale, cu reglementările interne ale MEN și cu cele mai bune
practici din acest domeniu.

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform Regulamentului UE nr. 679 / 2016, aveți următoarele drepturi:










accesul la datele personale care vă privesc - înseamnă că ai dreptul de a obține o
confirmare din partea noastră că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care
te privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind
modalitatea în care sunt prelucrate datele.
rectificarea sau ștergerea acestora, înseamnă că ai dreptul de a solicita să îți
ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se
aplică unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; îți retragi
consimțământul și nu există nici un alt temei juridic pentru prelucrare; te opui
prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze; datele cu caracter personal
au fost prelucrate ilegal; datele cu caracter personal trebuie șterse pentru
respectarea unei obligații legale; datele cu caracter personal au fost colectate în
legătură cu oferirea de servicii ale societății informaționale;
restricționarea prelucrării, poate fi exercitat în cazul în care persoana contestă
exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite verificarea corectitudinii datelor;
prelucrarea este ilegală, iar persoana se opune ștergerii datelor cu caracter
personal, solicitând în schimb restricționarea; în cazul în care Liceul Teoretic
Filipeștii de Pădure nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul
prelucrării, dar persoana i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea
unui drept în instanță; în cazul în care persoana s-a opus prelucrării pentru intervalul
de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează
asupra celor ale persoanei respective;
dreptul de a vă opune prelucrării, vizează dreptul de a te opune prelucrării datelor
personale atunci când prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini
care servește unui interes public sau când are în vedere un interes legitim al
operatorului;
precum și dreptul la portabilitatea datelor, se referă la dreptul de a primi datele
personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat

și la dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru
este fezabil din punct de vedere tehnic;

În plus, aveți dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat,
precum și de a vă adresa instanței de judecată competente.
Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimțământul
dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a
afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea
acestuia.
Conform Regulamentului nr. 679 / 2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai
multe detalii se pot obține accesând adresa http://www.dataprotection.ro/.
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea unei solicitări
de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a
vă actualiza informațiile, contactați Liceul Teoretic, Comuna Filipeștii de Pădure, prin
intermediul adresei de e-mail l_t_filipesti_@yahoo.com. Pentru a vă putea răspunde întrun mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume, prenume,
CNP și adresă). Datele de natură personală deținute de către Liceul Teoretic, Comuna
Filipeștii de Pădure sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE nr. 679 / 2016 care oferă
persoanelor vizate dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de
operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.

