
   

 

 

 REGULAMENTUL DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL –GDPR 

 

 

 La data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul U. E. nr. 

2016/679 al Parlamentului European cu privire la protecția datelor cu 

caracter personal –denumit în continuare „Regulamentul”.  

 

 Regulamentul se va aplica oricărei operațiuni de prelucrare de date 

personale, pe teritoriul U.E. și în afara sa , arâta timp cât sunt prelucrate date 

personale ale persoanelor fizice care locuiesc pe teritoriul Uniunii Europene. 

 

 Regulamentul definește datele cu caracter personal ca fiind: „Orice 

informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă direct sau 

indirect”. Sunt stabilite două categorii de date cu caracter personal: 

 -date non speciale: nume, adresă, număr de identificare, date de localizare, 

identificatori online; 

 - date speciale: originea etnică sau rasială, convingerile politice, religioase, 

filozofice sau de natură similară, apartenența sindicală, starea de sănătate, viața 

sexuală, date genetice, biometrice pentru identificarea unică a unei persoane și 

datele cu caracter personal referitoare la fapte penale sau  contravenții. Datele din 

cea de-a doua categorie sunt considerate ca fiind mai sensibile și necesită 

precauție și protecție suplimentară.  

 

 Prin termenul de „prelucrare” se înțelege orice operațiune sau set de 

operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal; spre exemplu: colectarea, 

înregistrarea, organizarea , structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea , 

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

punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, 

ștergerea sau divulgarea.  

 

 Regulamentul definește un set de drepturi ale persoanelor fizice cărora le 

sunt procesate date cu caracter personal: dreptul la informare; dreptul la acces de 

date; dreptul la rectificare; dreptul la ștergerea datelor sau dreptul de a fi uitat; 

dreptul la restricționarea prelucrării; dreptul la portabilitatea datelor; dreptul la 

opoziție; dreptul de a nu fi supus unei decizii automate cu caracter semnificativ. 

  

 Principiile care stau la baza prelucrării datelor personale-stabilite prin 

Regulament-  sunt:  



 -legalitate, echitate și transparență. Este principiul care definește modul în 

care vor fi prelucrate datele personale ale persoanelor vizate; 

 - limitare la scop. Datele personale nu vor fi folosite și procesate în afara 

scopului determinat; 

 -minimizarea datelor: datele colectate vor fi limitate doar la strictul necesar; 

 -exactitate:datele vor fi exacte și actualizate ori de câte ori este necesar; 

 -limitarea stocării: datele personale nu vor fi păstrate pentru o perioadă mai 

mare decât cea necesară pentru îndeplinirea scopurilor  pentru care au fost 

colectate; 

 -securitate și confidențialitate: datele vor fi prelucrate în modul în care 

prezintă un nivel adecvat de securitate împotriva prelucrărilor neautorizate. 

  

 Prelucrarea datelor cu caracter personal  se va face în baza unui temei . 

Când se referă la temeiuri, Regulamentul are în vedere:( art. 6 din Regulament): 

interesul legitim; consimțământul persoanei; executarea unui contract; obligația 

legală; protejarea intereselor vitale; sarcina publică. 

  

 Anumite organizații vor fi nevoite să desemneze un responsabil cu protecția 

datelor sau Data Protection Officer (DPO). Această persoană are anumite 

responsabilități față de persoanele vizate, responsabilități privitoare la 

comunicare, răspuns la cereri.  

 

 C.A.R. Învățământ Sibiu are numită a persoană în acest sens (DPO), anume 

doamna Zaplitnei Iuliana, căreia vă veți  puteți adresa pentru orice problemă 

privitoare la protecția datelor dumneavoastră personale. De asemenea, avocatul 

asociației vă stă la dispoziție în continuare pentru consultanță juridică gratuită. 

 Ne puteți contacta la tel: 0743/932535( DPO Iuliana Zaplitnei) sau 

0721/157188 avocat Arsene Ilie Viorel. 

 

 

     Consiliul Director al C.A.R.Învățământ Sibiu. 


