Informare privind protecția datelor cu caracter personal colectate în
procesul de admitere la programele de studii
din cadrul Universității „Apollonia” din Iași
Conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea „Apollonia” din Iaşi este un
operator de date.
Universitatea „Apollonia” din Iaşi colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter
personal pentru realizarea obiectivului nostru principal de activitate, respectiv pentru
activitatea didactică și de cercetare. De asemenea, datele colectate de către Universitate sunt
folosite pentru realizarea unor statistici relevante în baza cărora putem lua decizii coerente și
corecte în procesul de administrare a instituției.
Totodată, Universitatea colectează și o serie de informații care nu au caracter obligatoriu (de
exemplu adresa de e-mail, numărul de telefon) în vederea îmbunătățirii modului de
comunicare cu studentii, părinții sau reprezentanții legali ai acestora, precum și pentru
realizarea ulterioară de sondaje statistice.
Datele dumneavoastră sunt prelucrate în mod legal, în conformitate cu:






Legea Educației Naţionale nr. 1/2011, modificată și republicată;
Regulamentul U.E. nr. 679/2016;
Legea nr. 677/2011;
Codul studentului, aprobat prin O.M. nr. 3666/2012;
Regulamentul actelor de studii pentru învățământul superior, aprobat prin OM nr.
657/ 2014.

Conform legislației din domeniul educațional, sunteţi obligat(ă) să furnizaţi aceste date cu
caracter personal pentru constituirea dosarului personal al studentului și al încheierii
contractului de studii.
Furnizarea acestor date este necesară pentru inițierea raportului juridic dintre Universitate și
dumneavoastră. În caz contrar, perfectarea contractului de studii nu poate fi realizată întrucât
Universitatea ar fi pusă în situația nerespectării reglementărilor din domeniul educațional.

Potrivit dispoziţiilor legale, informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către
Universitate și sunt transmise următorilor destinatari:






Persoana vizată sau reprezentanții legali ai persoanei vizate;
Angajații instituției cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane
fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului;
Ministerul Educației Naționale, agenţiile și consiliile subordonate acestuia;
Poliţie, Parchet, Instanțe și alte instituții abilitate de lege să solicite informații.

Conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:









dreptul de acces asupra datelor;
dreptul de intervenție asupra datelor a căror prelucrare nu este conformă dispozițiilor
legale;
dreptul de opoziție la prelucrarea datelor personale, dacă acestea sunt utilizate în alt
scop decât cel didactic și de cercetare;
dreptul de a primi datele într-un format portabil;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrarea datelor, fără a afecta legalitatea
prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. Trebuie
să aveți însă în vedere faptul că atunci când veți lua o astfel de decizie, acest lucru va
atrage automat consecința că nu vom mai fi în măsură să vă prestăm pentru viitor
serviciile noastre.
dreptul de a se adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal sau instanțelor judecătorești.

Universitatea va respecta dispozițiile Regulamentului U.E. nr. 679/2016 și va prelucra în
siguranță deplină toate datele cu caracter personal cu care ajunge să interacționeze în cadrul
activității sale didactice și de cercetare.
Universitatea va aplica toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității
datelor cu caracter personal în vederea realizării următoarelor obiective: recrutarea și
selecția studenților și ținerea evidenței dosarelor acestora. Datele de contact ale
studentului nostru pot fi procesate și transferate de către Universitate doar în scop
didactic/științific sau pentru îndeplinirea activităților/sarcinilor instituționale.
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