DOMNULE DIRECTOR,

Subsemnatul(a)______________________________________________________________
elev

născut(ă) în localitatea ________________________ la data de ________________________ fiul
(fiica)

lui_________________________________şi

_____________________________________

, domiciliat(ă) în localitatea________________________

CNP:

_________________________, str._____________________________, nr._________, bl________,
sc.____, ap.___________, tel :_______________________________, vă rog să-mi aprobați înscrierea
în clasa a IX-a, anul școlar 2022/2023, filieră TEORETICĂ, profil UMANIST, specializare ȘTIINȚESOCIALE, ca urmare a repartizării computerizate cu media ________.
Menţionez că am studiat următoarele limbi moderne (conform foii matricole) :
-

Limba I________________________,

-

Limba II ________________________.

Pentru catalogul electronic, vă comunic:
Numele și prenumele

Numărul de telefon

Adresa de email

Elevului

Mamei
Tatălui
Menţionez că fac naveta/ nu fac naveta ________________________________________
(traseul)

sau solicit cazare în internat / nu solicit cazare în internat ________________________

Data

Semnătură elev_________________________
Părinte:_________________________

Declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu
prevederile Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al Parlamentului European și Consiliului Uniunii
Europene privind protecția persoanelor fizice, prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație
a acestor date pe toată perioada școlarizării.
Domnului Director al Colegiului Național Pedagogic „Spiru Haret” Buzău

INFORMAREA ELEVILOR
NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ALE
BENEFICIARILOR SERVICIILOR EDUCAȚIONALE (candidați la admitere/elevi/absolvenți)

Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret”, instituție de învățământ preuniversitar, cu sediul în str. Spiru Haret, nr. 6, cod 120241,
jud. Buzău, telefon/fax 0238.724.273, website: http://www.pedagogicbuzau.ro, informează prin prezenta notă despre prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal de către Colegiul Național Pedagogic “Spiru Haret” (numit în continuare CNPSH) și drepturile pe care
le aveți în calitate de beneficiar al serviciilor educaționale în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 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.
Date de contact ale responsabilului cu protecția datelor: str. Spiru Haret, nr. 6, cod 120241, jud. Buzău, telefon 0238.724.273,
adresă e-mail: gdpr@pedagogicbuzau.ro.
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal
În conformitate cu legislația națională și europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva 2002/58/CE), în vigoare, CNPSH are
obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele persoane care îi sunt furnizate.
CNPSH prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în
scopul furnizării serviciilor educaționale în învățământul preuniversitar, administrative, de sănătate și siguranță în incinta unității, în
conformitate cu prevederile GDPR.
În momentul înscrierii ca elev al CNPSH, vă sunt solicitate un set de date personale și documente, pe baza cărora se vor stabili
raporturile contractuale legale între elev și colegiu, ulterior înmatriculării.
Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de beneficiar, dar și copiile de pe documentele de identitate, studiile
anterioare și prezente, starea de sănătate, date fiscale/bancare, sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor legale precontractuale
(înscriere învățământ preșcolar, înscriere învățământ primar, procesul de admitere în învățământul liceal, transfer), privind
încheierea și executarea contractului educațional, și post contractuale (după absolvire).
Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:
1. Înscrierea în învățământul preșcolar/primar/admiterea în învățământul liceal;
2. Încheierea contractului de studii;
3. Înscrierea în registrele matricole, cataloage;
4. Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor (Evaluare Națională, Examen de Bacalaureat) și întocmirea și eliberarea actelor de
studii, ca parte a raporturilor contractuale dintre colegiu și elev/absolvent;
5. Efectuarea transferului;
6. Eliberării de documente școlare și de acte de studii;
7. Completarea datelor în Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România și crearea conturilor Adservio și pe platforma GSuite;
8. Acordarea de burse școlare, alocaţiei zilnice de hrană, alocaţiei pentru rechizite şcolare, cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţăminte
(elevi cu CES), Programul “Euro 200”, Programul “Bani de liceu”, întocmirea dosarului pentru alocații peste 18 ani;
9. Participarea la programe și proiecte naționale și internaționale;
10. Comunicarea operativă și eficientă a informațiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre CNPSH și elev;
11. Monitorizarea audio-video în cadrul examenelor și concursurilor naționale, datele cu caracter personal fiind prelucrate de Ministerul
Educației în conformitate cu Legea nr. 677/2001 în scopul monitorizării persoanelor, spațiilor și/sau bunurilor publice;
12. Afișarea rezultatelor la examenele naționale, olimpiade și concursuri în format letric la avizier și în format electronic pe site-ul școlii;
13. Asigurarea de servicii administrative de cazare și masă în perioada studiilor;
14. Asigurarea de servicii de documentare la bibliotecă;
15. Îndeplinirea tuturor obligațiilor legale ale CNPSH, ca furnizor de servicii educaționale, față de autoritățile publice;
16. Monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor, bunurilor utilizate de CNPSH;
17. Scopuri arhivistice;
18. Scopuri statistice solicitate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP), Ministerul
Educației (ME), Institutul Național de Statistică (INS).
Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale corecte și complete, CNPSH se află în imposibilitatea de a respecta
cerințele reglementărilor speciale privind funcționarea și organizarea serviciilor în domeniul învățământului preuniversitar.
Temeiul legal al prelucrării datelor:
Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă:

Articolul 6 alineatul (1) litera b) din GDPR – prelucrare în scopuri precontractuale și contractuale;

Pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin operatorului (CNPSH), conform articolului 6 alineatul (1) litera c) din GDPR.
Legile care reglementează raporturile dintre CNPSH și preșcolar/elev sunt următoarele:
Legea Educației Naționale 1/2011, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar aprobat prin
OMEC 5447/31.08.2020, Regulamentul actelor de studii aprobat prin OMEC 3844/24.05.2016, Regulamentul-cadru pentru organizarea și
funcționarea învățământului pedagogic în sistemul de învățământ preuniversitar aprobat prin OMEC 4812/30.07.2020, Legea 333/2003,
Procedura de reînscriere/înscriere în învățământul preșcolar, Metodologia de înscriere în clasa pregătitoare, Metodologia de admitere în
învățământul liceal, Metodologia de organizare și desfășurare a evaluărilor naționale de la finalul claselor a II-a, a IV-a și a VI-a, Metodologia
de organizare și desfășurare a Evaluării Naționale pentru elevii din clasa a VIII-a, , Metodologia de organizare și desfășurare a examenului
de bacalaureat, Ordinul MECTS nr. 5576/2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul
preuniversitar, Hotărârea 435/28.05.2020 privind aprobarea procedurii de decontare a cheltuielilor de transport al elevilor.
Tipuri de date pe care le prelucrăm
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a CNPSH este de a colecta numai datele personale necesare în scopuri
convenite și solicităm elevilor și absolvenților noștri să ne comunice date cu caracter personal numai acolo unde este strict necesar acestor
scopuri. Atunci când trebuie să prelucrăm datele personale pentru a executa anumite obligații legale în interesul legitim și asumat al elevilor
noștri, putem solicita acestora să furnizeze informații și despre alte persoane vizate cum ar fi membrii familiei.
Categoriile de date personale care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor sunt: nume, prenume, CNP, serie și nr. CI/pașaport,
sexul, data și locul nașterii, cetățenia, etnia, domiciliul stabil, reședința, detalii de contact – număr de telefon, adresă de e-mail, semnătura,
fotografia, starea socială specială, situația medicală specială, apartenența religioasă, datele de contact ale părinților/susținătorilor legali,
datele din actele de stare civilă (dacă este cazul), studii anterioare, note, evaluări.

Ne rezervăm dreptul de a completa categoriile de date personale de care vom avea nevoie pentru îndeplinirea contractului cu
dumneavoastră în calitate de beneficiar al serviciilor educaționale, strict în conformitate cu prevederile legale.
Date speciale ale elevilor/absolvenților deținute de CNPSH
CNPSH nu prelucrează date personale speciale care dezvăluie originea rasială, opiniile politice sau apartenența la sindicate și
prelucrarea de date genetice, date privind viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice.
CNPSH prelucrează date privind afilierea religioasă, în conformitate cu prevederile articolului 9, alineatul 2, litera (a) din GDPR.
Datele biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice(fotografia personală) sunt prelucrate în conformitate cu legislația privind
actele de studii din învățământul preuniversitar (diplome, carnet de elev). Datele privind starea de sănătate(adeverința medicală) sunt
prelucrate în conformitate cu prevederile legale și sunt necesare luării în evidență de către cabinetul medical al colegiului. Originea etnică
este solicitată în vederea participării la examenul de admitere în învățământul liceal pe locurile speciale dar și în scopuri statistice, dacă este
declarată.
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele personale ale beneficiarilor serviciilor educaționale ale CNPSH sunt destinate utilizării de către operator (CNPSH) și sunt
comunicate următorilor destinatari:
a) Persoana vizată (elevul/absolventul);
b) Autorități publice centrale (Ministerul Educației) și locale(Inspectoratul Școlar Județean Buzău);
c) Instituții de învățământ preuniversitar (în cazul transferurilor);
d) Servicii de sănătate publică (CJP, CJAS, DSP, CJRAE);
e) Poliție, Parchet, Instanțe.
Perioada de stocare a datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal sunt păstrate pe toată durata școlarizării elevului, în conformitate cu scopul pentru care au fost
prelucrate. Unele categorii de date (Nume, prenume, CNP, data nașterii, situația școlară) vor fi păstrare și după absolvirea studiilor și se
păstrează în arhiva colegiului în condițiile și termenul de păstrare prevăzute în Legea Arhivelor Naționale nr. 16/1996 cu modificările și
completările ulterioare și în Nomenclatorul Arhivistic din Învățământul Preuniversitar.
Drepturile persoanei vizate
Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către Regulamentul UE nr. 679/2016, să exercitați următoarele drepturi:

Dreptul de a fi informat

Dreptul de acces la date

Dreptul de rectificare

Dreptul de ștergere

Dreptul la restricționarea prelucrării

Dreptul la portabilitatea datelor

Dreptul de opoziție

Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri.
Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vă rugăm să contactați responsabilul cu protecția datelor din cadrul CNPSH la adresa
de e-mail: gdpr@pedagogicbuzau.ro.
De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile, către ANSPDCP,
accesând site-ul web www.dataprotection.ro.
Transmiterea datelor către o țară terță
CNPSH nu transferă datele cu caracter personal ale elevilor către țări terțe.
Detalii privind prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimțământ
Atunci când prelucrarea de bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) “persoana vizată și-a dat consimțământul pentru
prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9 alineatul (2) litera (a) ”persoana
vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice,
cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin
consimțământul persoanei vizate” din GDPR, aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea
prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice
moment, și vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face
acest lucru
Informații suplimentare
Această informare adresată dumneavoastră are menirea de a clarifica modalitățile în care CNPSH folosește datele cu caracter
personal ale elevilor și absolvenților și trebuie studiată coroborat cu politica de protecție și securitatea a datelor CNPSH.
Legislația în acest domeniu se schimbă rapid și noi anticipăm că această notificare va fi revizuită și adusă la zi în acord cu noile
reglementări. Orice aducere la zi a prezentei informări va fi accesibilă la adresa: http://www.pedagogicbuzau.ro/index.php/informatiiutile1/protectia-datelor-cu-caracter-personal .

Data,

Am luat la cunoștință,

