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NOTĂ DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale elevilor din cadrul  
Colegiului Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți 

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți, cu sediul în Rădăuți,  Calea Bucovinei, nr. 5, 
telefon 0230/561522 / fax: 0230/566048, Email: churmuzachi@yahoo.com, vă informează, prin 
prezenta Notă, despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale, modalităţile în care colegiul 
foloseşte datele cu caracter personal şi drepturile pe care le aveţi în calitate de elevi ai colegiului, 
referitor la datele cu caracter personal, astfel cum este prevăzut de REGULAMENTUL (UE) 
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare 
GDPR) şi legislaţia naţională privind protecţia datelor cu caracter personal.  

În conformitate cu legislaţia naţională şi europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva  
2002/58/CE, Legea 190/2018, Legea 102/2005, modificată, Legea 129/2018) în vigoare, Colegiul 
Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai, 
pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.  

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate şi supuse prelucrărilor  
sunt următoarele: nume, prenume, CNP, seria şi nr. CI/BI/Pașaport, sexul, data şi locul naşterii, 
cetăţenia, domiciliul stabil, reşedinţa, semnătura, fotografia, studii, profesie, loc de muncă, 
referinţe/recomandări, înregistrarea foto-video-audio, starea socială specială (art.9 din RGPD), 
situaţia medicală specială, istoricul medical social al sportivului şi părinţilor, structura somatică, detalii 
de contact - număr de telefon personal, adresă de e-mail personală.  

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți prelucrează datele dumneavoastră personale în  
scopul îndeplinirii atribuţiilor ce îi revin conform legii, în conformitate cu prevederile actelor normative  
privind protecţia datelor cu carater personal.  

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 contractuale;  
- articolul 6 alin. (1) litera c) din GDPR - pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revin 
operatorului (Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți);  
- Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în  
sectorul comunicațiilor electronice;  
- Legea 504/2002, a audiovizualului, cu completările şi modificările ulterioare;  
- Decizia Consiliului Naţional al Audiovizualului nr. 220/2011, privind Codul de reglementare a  
conţinutului audiovizual, cu completările şi modificările ulterioare.  

Legislaţia care guvernează raporturile instituţie - elev sunt următoarele:  
- Legea 69/2000, Legea Educaţiei fizice şi sportului , cu modificarile la zi;  
- Hotărârea Guvernului 1447/2007, privind normele financiare pentru activitate sportivă, cu 
modificarile la zi;  
- Regulamentele de Organizare şi Funcţionare ale Federaţiilor Naţionale, pe ramură de sport.  

DATELE PERSONALE ALE MINORULUI/ MINOREI SUNT PRELUCRATE PENTRU:  
- Înscrierea la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți;  
- Încheierea de asigurări de sănătate;  
- Difuzarea în mass-media (presa scrisă, audio/vizuală şi reţele de socializare) a participărilor la 
evenimente şi competiţii;  
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- Participarea la pregătire suplimentară şi competiţii naţionale şi internaţionale;  
- Campanii de reprezentare, publicitate, strângere de fonduri;  
- Statistică;  
- Arhivare.  

DATELE PERSONALE ALE PĂRINTELUI/ APARŢINĂTORULUI SUNT PRELUCRATE 
PENTRU:  
- Înscrierea la Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți;  
- Campanii de reprezentare, publicitate, strângere de fonduri.  

CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL:  
a) Persoana vizată (elevul/părintele/aparţinătorul);  
b) Alte instituții școlare;  
c) ISJ;  
f) Cabinetele de Medicină;  
h) Poliţie, Parchet, Instanţe, in situatiile reglementate de lege;  
j) Alte Instituţii către care persoana vizată solicită portarea datelor.  

Colegiul Național „Eudoxiu Hurmuzachi” Rădăuți vă garantează că dezvăluirea datelor către terţi se  
face numai în baza prevederilor legale.  

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SE FACE CU RESPECTAREA  
URMĂTOARELOR PRINCIPII:  

- Legalitatea - Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul şi în conformitate  
cu prevederile legale;  

- Confidenţialitatea - Persoanele care prelucrează date cu caracter personal au prevăzută  
în fişa postului o atribuţie privind păstrarea confidenţialităţii;  

- Consimţământul persoanei vizate - Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu  
excepţia prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menţionate în Legea 190/2018 şi 
în Regulamentul nr. 679/27.04.2016, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată şi-a dat  
consimţământul în mod expres şi neechivoc pentru acea prelucrare;  

- Informarea - Informarea persoanelor se face de către instituţia care prelucrează datele  
personale ale persoanei vizate;  

- Protejarea persoanelor vizate - Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt  
le sunt prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziţie şi de a nu fi supus unei decizii  
individuale, precum şi dreptul de a se adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanţei de judecată pentru apărarea oricăror 
drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;  

- Securitatea - Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât  
să asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.  

DREPTURILE PERSOANEI VIZATE: 
- Dreptul de acces – dreptul de a obţine o confirmare din partea Colegiul Național „Eudoxiu 

Hurmuzachi” Rădăuți că prelucrăm sau nu datele cu caracter personal care vă privesc şi, în 
caz afirmativ, aveţi acces la datele respective şi la informaţii privind modalitatea în care sunt 
prelucrate;  

- Dreptul la portabilitatea datelor – aveţi dreptul de a primi datele personale într-un format  
structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit automat şi la dreptul ca aceste date să fie 
transmise direct altui operator, dacă acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic;  

- Dreptul la opoziţie – dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când 
prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public 



Pag. 3 | 3 

 

sau care are în vedere un interes legitim al operatorului. Atunci când prelucrarea datelor cu 
caracter personal are drept scop marketingul, aveţi dreptul de a vă opune în orice moment;  

- Dreptul la rectificare – se referă la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu 
caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost 
transmise datele, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau 
presupune eforturi disproporţionate.  

- Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) – dreptul de a solicita ştergerea 
datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică unul din 
următoarele motive: 
o acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost 

colectate sau prelucrate; 
o vă retrageţi consimţământul şi nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;  
o vă opuneţi prelucrării şi nu există motive care să prevaleze legitime care să prevaleze;  
o datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;  
o datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale;  
o datele cu caracter personal au fost colectate în legătură cu oferire de servicii ale 

societăţii informaţionale.  
- Dreptul la restricţionarea prelucrării – poate fi exercitat în cazul în care contestaţi 

exactitatea datelor, pe o perioadă care permite verificarea corectitudinii datelor; prelucrarea 
este ilegală iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în 
schimb restricţionarea; în cazul în care nu mai avem nevoie de datele dumneavoastră cu 
caracter personal în scopul prelucrării dar le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau 
apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care v-aţi opus prelucrării pentru intervalul de 
timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale 
dumneavoastră;  

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace automatizate şi 
manuale, cu respectarea cerinţelor legale şi în condiţii care să asigure securitatea, 

confidenţialitatea şi respectarea drepturilor persoanelor vizate. 


