Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș”
Piatra-Neamț

Notă de informare privind protecția persoanelor fizice în domeniul
prelucrării datelor cu caracter personal
Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș”, Piatra-Neamț, instituție de învățământ
preuniversitar aflată în subordinea Ministerului Educației, care, în calitatea sa legală de operator
de date cu caracter personal, se supune controlului Autorității Naționale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
în temeiul prevederilor legale:
-

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie
2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și libera circulație a acestor date;

-

Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679
al 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;

-

Legea nr. 129/2018 pentru modificarea și completarea Legii nr. 102/2005 privind
înființarea, organizarea și funcționarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal,

se angajează să respecte prevederile legislației menționate și, în consecință, să prelucreze
în siguranță deplină doar acele date cu caracter personal ale elevilor și ale
părinților/reprezentanților legali ai acestora, pe durata școlarizării în cadrul colegiului, care sunt
necesare pentru realizarea atribuțiilor, a drepturilor și a obligațiilor legale ale colegiului, în
vederea îndeplinirii obiectului său principal de activitate: prestări de servicii în domeniul
educației și al culturii.
Colegiul Național ,,Calistrat Hogaș” vă aduce la cunoștință, în calitatea dvs. de
părinte/reprezentant legal, următoarele:
1. Informațiile pe care le solicită instituția noastră referitoare la datele personale ale dvs., ale
fiului/fiicei dvs. vor fi folosite exclusiv în scopul realizării documentelor de evidență
școlară, precum și a celor care vizează relația școală – elev – familie – comunitate.
2. Posibila apariție a elevilor în fotografii, înregistrări video, publicații, afișe etc. are ca scop
exclusiv promovarea imaginii instituției și a elevilor săi, în timpul sau în urma desfășurării
unor activități/evenimente/acțiuni/proiecte educaționale, precum și asigurarea securității
acestora în incinta și perimetrul instituției.
În ceea ce privește datele personale ale dvs., în calitate de părinte/reprezentant legal,
ale fiului/fiicei dvs., aveți următoarele drepturi:
1. Dreptul de informare, puteți solicita informații cu privire la activitatea de prelucrare a
datelor personale, menționate mai sus;

2. Dreptul de acces, puteți solicita acces la datele personale;
3. Dreptul de a rectifica, în sensul că puteți rectifica datele inexacte sau le puteți completa;
4. Dreptul de opoziție, în sensul că puteți să vă opuneți prelucrării datelor care nu se
întemeiază pe interesul nostru legitim;
5. Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere față de modalitatea de
prelucrare a datelor personale;
6. Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
7. Dreptul la restricționarea prelucrării în cazurile următoare:
• când contestați exactitatea datelor (restricționarea prelucrării va dura o perioadă ce îi
permite operatorului să verifice exactitatea datelor);
• când prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ștergerii datelor, solicitând în schimb
restricționarea utilizării lor;
• când operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării,
dar dvs. le solicitați pentru exercitarea unui drept în instanță;
8. Dreptul de a primi datele cu caracter personal și de a le transmite unui alt operator sau
„dreptul la portabilitatea datelor”;
9. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
crearea de profiluri, cu excepția cazurilor în care o astfel de prelucrare este necesară pentru
încheierea sau executarea unui contract, când este autorizată de dreptul Uniunii Europene
sau de dreptul intern, sau când există consimțământul persoanei vizate;
10. Dreptul de a va retrage consimțământul în orice moment, pentru situația în care se
prelucrează date în temeiul consimțământului expres (conform art. 6, alin. 1, lit. a, din
Regulamentul UE 2016/679). Retragerea consimțământului va avea efecte doar pentru
viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.

