
LICEUL TEORETIC „PONTUS EUXINUS” LUMINA 

CONSIMȚĂMÂNT  

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

ASPECTE GENERALE 

DEFINITII 

„GDPR”, 

„Regulamentul” 

REGULAMENTUL (UE) 679/2016 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 

aprilie 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 (Regulamentul general 

privind protecția datelor, în limba engleză General Data Protection Regulation) 

„date cu caracter 

personal” 

orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă („persoana vizată”); o persoană 

fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la 

un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator 

online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, 

psihice, economice, culturale sau sociale; 

”prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 

seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, 

utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau 

combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; 

„operator” 

 

 

 

 

„consimțământ 

înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau 

împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci 

când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau 

criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 

  al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de 

ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără 

echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate; 

 

LICEUL TEORETIC „PONTUS EUXINUS”, cu sediul în LUMINA, Strada Pelican nr.1, având 

CIF38519375 , în calitate de operator de date cu caracter personal, pentru îndeplinirea obiectului principal 

de activitate – învățământ, prelucrează urmatoarele date cu caracter personal:  

I. Date cu caracter personal ale părinților/ tutore/ reprezentant legal: nume, prenume, data 

nașterii, adresa, cetățenie, serie si număr act de identitate, CNP, profesia, locul de muncă, 

telefon, e-mail, act de custodie 

II. Date cu caracter personal ale elevului: nume, prenume, CNP, adeverințe medicale ( apt 

pentru intrarea în colectivitate și pentru educație fizică), fișa medicală/carnet de vaccinuri, 6 

fotografii tip buletin, foaie matricolă, diplomă ,data nașterii, adresa, cetățenie, serie si 

număr act de identitate, telefon, e-mail, locul de muncă 

III. Unitatea de învățământ este dotată cu supraveghere video pentru asigurarea securității și 
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siguranței în cadrul liceului 

Scopurile majore pentru care unitatea de învățământ colectează și prelucrează datele cu caracter personal 

sunt: 

a) Pentru dosarul de înscriere al elevilor; 

b) Pentru întocmirea documentelor școlare conform prevederilor legale; 

c) Pentru completarea și transmiterea diverselor evidențe cerute de către Ministerul Educatiei 

Naționale si Inspectoratul  Școlar Județean Constanța; 

d) Pentru încheierea contractului educațional între părinți/tutore/reprezentant legal/elev, în calitate 

de beneficiar secundar/beneficiar și unitatea de învățământ, în calitate de furnizor de servicii 

educaționale; 

e) Pentru achitarea taxelor școlare, pentru completarea chitanțelor și a facturilor; 

f) Pentru completarea fișelor de bibliotecă; 

g) În vederea transmiterii de informări, newsletter, solicitări, notificări; 

h) Pentru comunicarea între școală și beneficiarul educației , dar și cu familia / tutorele acestuia pe 

toată durata școlarizării. 

i) Fotografiile elevilor sunt prelucrate pentru postări pe site-ul liceului, pliante, reviste ale liceului, 

pe retelele de socializare ale unității de învățământ, albumul de sfârșit de an, bannere, cataloage 

de promovare;; 

j) Filmările diverselor activități educaționale sunt postate pe site-ul liceului și pe retelele de 

socializare ale unității de învățământ; 

k) Pentru cabinetul medical ( asistenta, medic); 

l) Profesorilor in vederea informării privind desfășurarea diverselor activități educaționale; 

IV. Vă rugăm să bifați casuța pentru care  sunteți de acord ca școala să transmită  datele cu 

caracter personal către terții parteneri: 

 Transmiterea diverselor situații către Primăria Năvodari și Lumina 

o Da 

o Nu 

 Agenția Județeană pentru Plăți și  Inspecție Socială Constanța 

o Da 

o Nu 

 Entități care organizează diverse concursuri școlare 

o Da 

o Nu 
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 Ministerul Educației Naționale ,  

o Da 

o Nu 

 Inspectoratul Școlar Județean  Constanța,  

o Da 

o Nu 

 Sistemul Informatic integrat al Învățământului din România , 

o Da 

o Nu 

 Agenția Națională de Administrare Fiscală 

o Da 

o Nu 

 

Prin semnarea prezentului Consimțământ îmi exprim expres, liber și neechivoc acordul  prelucrării 

datelor cu caracter personal în scopurile indicate mai sus, conform art. 6 alin. 1, lit. a din Regulament. 

Prezentul consimțământ se poate retrage în orice moment printr-o cerere adresată conducerii unității de 

învățământ. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuate înainte de 

retragerea acestuia. 

Data  

Nume, Prenume și Semnătura părinte/tutore/ 

reprezentant legal 

 

Nume, Prenume si Semnătura elev care a împlinit  

varsta de 16 ani/ care împlinește varsta de 16 ani 

după data de 10 septembrie 2018  

 

Notă. Dacă elevul are vârsta sub 16 ani semnează doar  parintele/tutorele/ reprezentantul legal. Dacă elevul 

a împlinit varsta de 16 ani/ implineste varsta de 16 ani dupa data de 10 septembrie 2018 semnează și 

părintele și elevul. 

  

 


