NOTĂ DE INFORMARE
Privind asigurarea securității prelucrării datelor cu caracter personal de
către
Universitatea „Apollonia” din Iași
Universitatea „Apollonia” din Iași, instituție de învățământ superior, cu capital privat,
înființată prin Legea 481/11.07.2002, cu sediul în municipiul Iași, str. Muzicii, nr. 2, judeţul
Iași, cod poştal: 700399, tel. 0232210310, fax. 0232210310, website: www.univapollonia.ro,
denumită în continuare UAI, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal precizate
în Regulamentul general pentru protecția datelor (R.G.P.D.) nr. 679/27.04.2016 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și
legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.
Raporturile juridice derulate cu UAI fac necesară colectarea datelor dumneavoastră
cu caracter personal, date fără de care obiectele de activitate reprezentate de educație, cultură
și cercetare științifică, statistică, gestionarea și administrarea bazei de date, precum și
implementarea și derularea de proiecte finanțate atât intern, cât și din surse externe. Aceste
date vor putea fi comunicate doar persoanei vizate, partenerilor cu care UAI derulează relații
contractuale, angajații instituției cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane
fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, instituțiilor din
domeniul educației sau cele abilitate de lege să solicite informații.
În conformitate cu specificul raporturilor juridice încheiate cu Universitatea
„Apollonia” din Iași, perioada de prelucrare şi stocare a datelor cu caracter personal este
determinată de statutul şi calitatea persoanelor vizate. Odată această perioadă încheiată, datele
cu caracter personal vor fi arhivate conform legislației în vigoare și vor fi de asemenea șterse
din procesle și procedurile actuale. Perioada de stocare și prelucare a datelor cu caracter
personal nu va fi mai mare decât cea necesară scopului pentru care au fost colectate și
procesarea acestora va respecta raporturile juridice sau scopurile asumate prin intermediul
consimțămintelor completate de către persoanele vizate.

În conformitate cu Regulamentul (U.E.) nr. 679/2016 persoanele vizate beneficiază 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.
Puteți contacta oricând responsabilul cu protecţia datelor cu privire la chestiunile

legate de prelucrarea datelor cu caracter personal şi la exercitarea drepturilor dumneavoastră
în temeiul art. 38 alin. (4) din Regulamentul (U.E.) nr. 679/2016.
Responsabilul cu Protecţia Datelor cu Caracter Personal al Universitatea „Apollonia”
din Iași poate fi contactat la adresa de e-mail dpo@univapollonia.ro .
În vederea exercitării drepturilor menționate mai sus, puteţi depune o cerere scrisă,
datată şi semnată la Secretariatul UAI, situat în municipiul Iași, str. Muzicii, nr. 2, județul
Iași, România.
Universitatea Apollonia din Iași
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