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NOTĂ DE INFORMARE
Unitatea de învăţământ - centru de examen pentru evaluarea naţională/etapa specială a
evaluării naţionale Colegiul Național Iași cu sediu în Str. Arcu Nr.4, tel. ______ _., fax:
______ _, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră
personale şi drepturile pe care le aveţi în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) şi legislaţia
naţională privind protecţia şi securitatea datelor personale, în vigoare.
Scopurile şi baza legală a prelucrărilor
În conformitate cu Metodola!Jia de organizare şi desfăşurare a evaluării naţionale pentru elevii
clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei, cercetării,
tineretului şi sportului nr. 4801/2010 privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru
elevii clasei a VIII-a în anul şcolar 2010-2011, valabilă, conform prevederilor O.M.E.C. nr. 5455/2020
privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a în anul
şcolar 2020-2021, cu modificările şi completările ulterioare, unitatea de învăţământ - centru de
examen pentru evaluarea naţională/etapa specială a evaluării naţionale Colegiul Național Iași
are obligaţia de a prelucra in condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele cu
caracter personal ale elevilor.
Unitatea de învăţământ prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile GDPR, în
calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, în scopul reaUzării
atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor legale, precum şi sarcinilor care servesc interesului public,
respectiv în scopul derulării Evaluării Naţionale.

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Se prelucrează numai datele personale necesare în scopul menţionat respectiv: numele, iniţiala
tatălui şi prenumele candidaţilor, notele obţinute.
Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor, strict în
conformitate cu prevederile legale.
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către unitatea de învăţământ şi sunt
comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:
• instituţii publice, conform prevederilor legale
• instanţelor de judecată în vederea formulării de acţiuni şi reprezentării în instanţă
• în cadrul activităţii de control.
Perioada de stocare a datelor personale
Datele dumneavoastră personale sunt stocate în perioada necesară efectuării tuturor
demersurilor întreprinse pentru îndeplinirea atribuţiilor legale după care vor fi arhivate potrivit
legislaţiei aplicabile. Datele dumneavoastră cu caracter personal (nume, prenume, iniţiala tatălui)
se afişează, anonimizat, la avizierul unităţii de învăţământ pentru o perioadă de o lună, iar pe
pagina de internet a Ministerului Educaţiei şi a inspectoratelor şcolare până la împlinf rea
termenului de 2(doi) ani de la data afişării.
Drepturile dumneavoastră �i modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces. dreptul la rectificare,
dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la portabilitatea
datelor, dreptul ta opoziţie, dreptul de a formula plângere la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
Pentru exercitarea drepturilor dvs. aveţi dreptul de a contacta responsabilul cu protecţia datelor
din cadrul Ministerului Educaţiei dpo@edu.gov.ro sau să vă adresaţi în scris unităţii de învăţământ centru de examen pentru evaluarea naţională/etapa specială a evaluării naţionale.
ME este operator de date cu caracter personal, confonn legii, în scopul realizării atribuţiilor, drepturilor şi obligafiilor
legale precum şi sarcinilor care servesc interesului public. Detalii cu privire la scopul prelucrării datelor cu caracter
personal sunt postlltc pc sile-ul www.edu.ro la secţiunea Protectin datelor personale.

