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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE 

ELEV/ PĂRINTE 
La data de 25 mai 2016 a intrat în vigoare Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului 

European şi al Consiliului Uniunii Europene 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 („GDPR”) care se va aplica începând cu data de 25 mai 2018. 

GDPR se aplică operatorilor de date cu caracter personal, adică TUTUROR organizațiilor 

care prelucrează date cu caracter personal respectiv: nume și prenume, data și locul nașterii, serie și 

număr act de identitate, CNP, studii, adresă e-mail,loc de muncă, apartenență sindicală, stare de 

sănătate, profesie, situație financiară, origine rasială,telefon, fax, origine etnică, voce, imagine, 

apartenență politică, cetățenie, religie, date genetice. 

Unitatea de învățământ este responsabilă, conform prevederilor privind protecţia datelor cu caracter 

personal aplicabile, să informeze în mod corespunzător persoanele vizate cu privire la propriile operaţiuni 

de prelucrarea datelor cu caracter personal în baza prevederilor legale. 

Astfel vă aducem la cunoștință următoarele: 

Unitatea de învățământ are obligația legală de a prelucra datele cu caracter personal în scopul 

întocmirii documentelor școlare, situații financiare, examene naționale, concursuri naționale și orice alte 

situații școlare sau disciplinare,  pentru realizarea bazelor de date oficiale ale instituției de învățământ și 

trimiterii acestora către Inspectoratului Școlar Județean Buzău, Ministerului Educației Naționale și alte 

instituții ale statului care se ocupă cu gestionarea acestora.  

Unitatea de învățământ tratează cu seriozitate informațiile confidențiale, în acest sens vă informăm 

că nu vom folosi datele cu caracter personal în alte scopuri decât scopurile stabilite. Prelucrarea datelor cu 

caracter personal în alte scopuri se va face doar cu consimțământul persoanei vizate, persoana vizată având 

dreptul să își retragă în orice moment consimțământul.  

Unitatea de învățământ se obligă să respecte prevederile aplicabile privind protecţia datelor cu 

caracter personal, inclusiv prevederile GDPR, ale legislaţiei de punere în aplicare, astfel cum aceasta va fi 

adoptată, precum şi deciziile pe care autoritatea de supraveghere din România le emite periodic în legătură 

cu acestea, atunci când prelucrează datele cu caracter personal pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, 

un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană și vă va informa de fiecare data când legislația 

suferă modificări ce necesită acordurile persoanelor vizate. 

Datele cu caracter personal ale angajaţilor și elevilor unității de învățământ  vor fi colectate de către 

secretariat și folosite conform prevederilor legale. 

Datele personale mai sus menţionate vor fi prelucrate în modalităţile prevăzute în acest acord pe 

toată durata şcolarizării elevului și după finalizarea studiilor, atât timp cat prevede legislația aflată în 

vigoare. pentru învățământ preuniversitar. 

Conform legii beneficiaţi de dreptul de informare și acces la date, de rectificare asupra datelor, 

transparență, dreptul la portabilitatea datelor, de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, la 

restricționarea prelucrării datelor. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă 

privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere 

scrisă, datată şi semnată la secretariatul școlii noastre. 

Pentru mai multe informații vizitați secțiunea Protecția datelor cu caracter personal de pe site-ul 

școlii www.henricoandabuzau.ro 
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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

PĂRINTE (TUTORE LEGAL) 
 

Subsemnatul(a) ____________________________________________, părinte / tutore legal al 

elevului/ preșcolarului  _________________________________________, din clasa/ grupa _________,  

de la Liceul Tehnologic „HENRI COANDĂ” Buzău, prin completarea și semnarea prezentului acord, îmi 

exprim consimțământul pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal mai sus 

menționate, inclusiv a imaginii minorului, în scopul întocmirii documentelor școlare.  

De asemenea, îmi exprim în mod explicit acordul ca imaginea minorului (indiferent dacă este redată 

foto și /sau video) să fie utilizată public în mediul on-line (site-ul școlii, facebook, etc.) și în materialele 

publicitare tipărite (ziar, flyer, pliant și toate materialele print), pentru promovarea unității de învățământ 

sau proiecte derulate.  

Prin prezenta, declar că am citit și am înțeles declarația de mai sus și îmi ofer acordul ca datele cu 

caracter personal,  referitoare la profilul si activitatea minorului sa fie prelucrate în modalitățile prevăzute 

în acest acord, de către personalul didactic al liceului,  pe toată durata şcolarizării acestuia și după finalizarea 

studiilor . 

Prin semnarea prezentului acord, declar în mod explicit că am luat la cunoştinţă drepturile care îmi 

sunt conferite de Regulamentul nr. 679/27 aprilie 2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 

,,Conform Legii nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor și de 

dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării imaginii 

dumneavoastră. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, Tehnologic 

„HENRI COANDĂ” Buzău, cu sediul situat în Buzău, str. Horticolei, nr 50,  urmând a primi un răspuns în termen 

de 15 zile de la data primirii cererii. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.” 

Declar expres că renunț la orice pretenție materială și financiară, care ar putea să derive din utilizarea  

imaginilor în scopurile mai sus menționate. 

 

 Data: _____________________              

 

Numele complet al părintelui ________________________________________________ 

 

Semnătura părintelui: _____________________      
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ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ELEV 
 

 

Subsemnatul(a) ____________________________________________, elev in clasa 

_____________, de la Liceul Tehnologic „HENRI COANDĂ” Buzău, prin completarea și semnarea 

prezentului acord, îmi exprim consimțământul pentru colectarea, stocarea și prelucrarea datelor cu caracter 

personal mai sus menționate, inclusiv a imaginii mele, în scopul întocmirii documentelor școlare.  

De asemenea, îmi exprim în mod explicit acordul ca imaginea mea (indiferent dacă este redată foto 

și /sau video) să fie utilizată public în mediul on-line (site-ul școlii, facebook, etc.) și în materialele 

publicitare tipărite (ziar, flyer, pliant și toate materialele print), pentru promovarea unității de învățământ 

sau proiecte derulate.  

Prin prezenta, declar că am citit și am înțeles declarația de mai sus și îmi ofer acordul ca datele cu 

caracter personal,  referitoare la profilul si activitatea mea sa fie prelucrate în modalitățile prevăzute în acest 

acord, de către personalul didactic al liceului,  pe toată durata şcolarizării mele și după finalizarea studiilor. 

Prin semnarea prezentului acord, declar în mod explicit că am luat la cunoştinţă drepturile care îmi 

sunt conferite de Regulamentul nr. 679/27 aprilie 2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal. 

,,Conform Legii nr. 190/2018 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter 

personal și libera circulație a acestor date, beneficiați de dreptul de acces la date, de intervenție asupra datelor și de 

dreptul de a nu fi supus(ă) unei decizii individuale. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării imaginii 

dumneavoastră. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată, Tehnologic 

„HENRI COANDĂ” Buzău, cu sediul situat în Buzău, str. Horticolei, nr 50,  urmând a primi un răspuns în termen 

de 15 zile de la data primirii cererii. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.” 

 

Declar expres că renunț la orice pretenție materială și financiară, care ar putea să derive din utilizarea  

imaginilor în scopurile mai sus menționate. 

 

 Data: _____________________                                                   Semnătura elevului: _______________ 
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