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Informare privind protecția datelor cu caracter personal 

 

LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COPII CU DEFICIENŢE AUDITIVE, 

cu sediul în Buzău, Strada HORTICOLEI, nr. 52, cu personalitate juridică, reprezentată de către 

Director Mironov Antoanela,  LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COPII CU 

DEFICIENŢE AUDITIVE în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupat în 

mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu 

caracter personal pe care le efectuează conform cadrului legal în vigoare. În acest sens, instituția 

noastră se supune controlului Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal. LICEUL TEHNOLOGIC SPECIAL PENTRU COPII CU DEFICIENŢE 

AUDITIVE denumit în continuare LTSCDA este operator de date cu caracter personal care 

desfăşoară activităţi de prelucrare notificate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal. 

LTSCDA. prelucrează datele pe care ni le furnizati, pentru scopuri legitime, orice 

informaţie furnizată de dumneavoastră se prelucrează, după caz, prin mijloace automate şi/sau 

manuale şi reprezintă consimţământul dumneavoastră expres şi neechivoc ca datele personale care 

vă privesc să fie folosite de utilizatorii operatorului, în conformitate cu atribuţiile legale. În acest 

sens, LTSCDA. asigură condiţiile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea securităţii 

acestora. 

Datele cu caracter personal sunt: 

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată („legalitate, echitate 

şi transparenţă"); 

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un 

mod incompatibil cu aceste scopuri;  

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt 

prelucrate („reducerea la minimum a datelor"); 

d) exacte şi, în cazul în care este necesar să fie actualizate, trebuie să se ia toate măsurile 

necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în 

vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere 

(„exactitate"); 

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu 

depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;  

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, 

inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a 



distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice 

corespunzătoare („integritate şi confidenţialitate"). 

I. Categorii de persoane 

 LTSCDA. prelucrează datele cu caracter personal următoarelor categorii de persoane fizice, în 

funcţie de scopul prevăzut la secţiunea II. 

a) Elevi,prescolari, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, 

candidaţi la testele sau examenele naţionale, viitori elevi; cadre didactice, cadre didactice 

auxiliare şi personal nedidactic, candidaţi la concursurile de ocupare a posturilor  

b) Elevi, perscolari, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, 

orice persoană care intră într-o unitatea noastra,. dotată cu sistem de supraveghere video; 

c) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu 

LTSCDA. 

Datele cu caracter personal prelucrate de noi sunt: 

- nume și prenume, data nașterii, adresa, Cod Numeric Personal, numărul și seria actuilui 

de identitate, număr de telefon, adresa de e-mail, note obținute la examene, cont bancar, 

informații din registrele și evidența elevilor/salariaților, actele de studii și documentele 

școlare, starea de sănătate, apartenenta sindicală. 

 

II. Scopul colectării și prelucrării 

În conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, LTSCDA are obligația de a administra în condiții 

de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale care îi sunt furnizate despre 

categoriile de persoane fizice prevăzute la secțiunea I. 

• Întocmirea documentelor școlare (contract educațional, acord practică, fișă înscriere elev, 

cataloage, carnete elev); 

• Întocmirea și eliberarea actelor de studii (diplome, certificate, foi matricole); 

• Eliberarea unor documente solicitate de elev/părinți (adeverințe de elev, adeverințe de 

studii, adeverinte de salariat); 

• Comunicarea în scris, telefonic, electronic între școlă și părinți; 

• Întocmirea situațiilor școlare de final de an și final de gimnaziu/liceu; 

• Situații diverse solicitate de terți, în interesul elevilor (Consiliul Județean Buzau, Inspectorat 

Școlar Buzău, Ministerul Educației Naționale,DGASPC,AJPIS, Primăria Buzau, CJRAE si 

altele ); 

• Promovarea imaginii școlii; 

• Siguranța elevilor pe timpul derulării cursurilor (prin sistem de supraveghere video a 

holurilor și a curții școlii); 



• Programul "Euro200"; 

• Programul "Bani de liceu"; 

• Întocmirea statelor de plată şi a declarațiilor fiscale; 

• Virarea salariilor în conturile bancare. 

Refuzul dumneavoastra determina imposibilitatea derularii activitatilor descrise mai sus. 

De asemenea, informațiile colectate de către LTSCDA sunt folosite pentru analize și 

prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor  managementului institutiei, precum și 

în scopul arhivării, în conformitate cu prevederile legale. 

 

III. Motivația colectării și prelucrării 

Motivul pentru care LTSCDA colectează date cu caracter personal ține de prelucrări ale 

informațiilor pe baza cărora se pot lua decizii coerente și corecte în managementul institutiei. 

Persoanele fizice, in calitate de părinți/tutori/reprezentanți legali ai elevilor/preșcolarilor sau 

angajații instituției, sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informații despre 

identitatea persoanei, precum și a părinților sau a reprezentaților legali). 

 În cazul refuzului de a furniza aceste date, LTSCDA poate să refuze inițierea de raporturi 

juridice întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerințele reglementărilor legale în 

domeniul educației. 

 De asemenea, LTSCDA colectează și o serie de informații care nu au caracter obligatoriu   

( de ex. adresa de email, numărul de telefon) în vederea îmbunătățirii procesului de comunicare cu 

părinții/tutorii/reprezentanții legali ai elevilor/preșcolarilor sau angajații instituției, utilizând 

sistemul telefonic și cel al poștei electronice. 

 În cazul în care persoanele vizate și-au dat acordul pentru colectarea și prelucrarea acestor 

date, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a LTSCDA a acestor informații. 

Refuzul furnizării și/sau prelucrării datelor informațiilor opționale poate duce la imposibilitatea ca 

LTSCDA să transmită informații despre serviciile sale. 

 

IV. Persoanele care au acces la informațiile cu caracter personal 

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizării de către operator și sunt 

comunicate numai următorilor destinatari: 

- persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, angajați ai operatorului cu drept de 

acces, Inspectoratul Școlar Judeţean Buzău , Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din 

România (SIIIR), Ministerul Educației Naționale, Administrația Finanțelor Publice, Inspectoratul 

Teritorial de Muncă, Consiliului Județean Buzău, alte unităţi de învăţământ în situaţia când un elev 

doreşte să se transfere, alte institutii sau autorităţi îndreptăţite să solicite informaţii despre sau în 

legătură cu activitatea LTSCDA, în conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016. 

Nu se vor dezvălui informaţii către terţe părţi pentru a fi utilizate în propriile scopuri de 

marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul dumneavoastră. 



 

V. Perioada de retenție a datelor 

Datele cu caracter personal sunt stocate doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor 

pentru care acestea au fost colectate, iar mai apoi pentru timpul necesar în conformitate cu 

prevederile legale în vigoare în ceea ce privește arhivarea. 

 

VI. Drepturile persoanei vizate 

Protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal este 

un drept fundamental. Articolul 8 alineatul (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii 

Europene („carta”) și articolul 16 alineatul (1) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene 

(TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la protecția datelor cu caracter personal care o privesc. 

Conform Regulamentului, persoana vizată dispune de următoarele drepturi: 

• dreptul la informare și acces; 

• dreptul de intervenție asupra datelor; 

• dreptul la rectificare; 

• dreptul la ștergerea datelor; 

• dreptul la restricționarea prelucrării; 

• dreptul la portabilitatea datelor; 

• dreptul de opoziție și procesul decizițional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri; 

• dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere (www.dataprotection.ro). 

La solicitarea persoanelor vizate, LTSCDA confirmă dacă prelucrează sau nu date 

personale.  

Pentru prima solicitare, soluţionarea cererii este gratuită. Începând cu cea de-a doua 

solicitare, furnizarea datelor se va face cu plată, LTSCDA percepând o taxă rezonabilă, bazată pe 

costurile administrative. LTSCDA se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să șteargă sau 

să transforme în date anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu 

prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește 

prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a 

Directivei 95/46/CE.  

 

VII. Contact 

• Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: prof. Sumanariu Iuliana Mihaela  

• Adresă de e-mail:  speciala2buzau@yahoo.com 

• Nr. de telefon: 0238.725.706. 

 

http://www.dataprotection.ro/

