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NOTĂ DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Colegiul Economic “Virgil Madgearu”, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dacia nr. 34, sector 1,
cod postal: 010414, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal precizate în
OMENCS nr. 5079/31.08.2016 privind Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Unităţilor
de Învăţământ Preuniversitar, cu modificările şi completările ulterioare, conform OMEC nr.
5447/2020.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi
completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia
vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și în conformitate cu prevederile
Regulamentului nr. 679/27.04.2016, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Colegiul Economic
“Virgil Madgearu”, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru
scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate.
Datele cu caracter personal ale elevilor, sunt necesare astfel:
a) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în
sensul iniţierii şi derulării de raporturi juridice între părinţi, elevi şi Colegiul Economic
“Virgil Madgearu”;
b) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu elevii şi părinţii acestora prin
intermediul poştei electronice şi a catalogului virtual, pentru comunicarea operativă şi
eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor dintre elevi, părinţi şi Colegiul
Economic “Virgil Madgearu”;
c) scopuri statistice pentru Institutul Naţional de Statistică, Inspectoratul Şcolar al Mun
Bucureşti, Inspectoratul Şcolar al sectorului 1, Ministerul Educaţiei Naţionale;
d) imaginile video – în scopul: paza obiectivului în vederea evitării pătrunderii ilegale a
persoanelor străine, monitorizarea permanentă/securitatea persoanelor şi a bunurilor
în spaţiile unităţii de învăţământ (săli de clasă, holuri, curtea interioară a colegiului);
e) înregistrările audio pe parcursul examenelor naţionale (conform dispoziţiilor legale în
vigoare).
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării stricte de către operator în conformitate
cu dispoziţiile legale în vigoare.
Datele personale sunt prelucrate pe durata de valabilitate a contractului încheiat cu
unitatea de invațământ, la care se adaugă înca un an de la încetarea acestuia, dacă printr-o
prevedere legală aplicabilă nu este necesară păstrarea pe o perioadă mai mare de timp. În cazul
imaginilor video enunțate la punctul d) perioada de stocare a datelor este de 20 de zile.

În conformitate cu prevederile legale aplicabile, elevii au urmatoarele drepturi cu privire
exclusiv la Datele personale :
-dreptul la informare,
-dreptul de acces la date, conform art.15 din Regulamentul nr. 679/27.04.2016, anterior
enunțat,
-dreptul la rectificarea datelor, conform art.16 din Regulamentul nr. 679/27.04.2016,
-dreptul la ștergerea datelor, dar numai în condițiile prevăzute la art.17 din Regulamentul
nr. 679/27.04.2016, anterior enunțat,
-dreptul la restricționarea prelucrării, dar numai în condițiile prevăzute la art.18 din
Regulamentul nr. 679/27.04.2016,
-dreptul la portabilitatea datelor, conform art.20 din Regulamentul nr. 679/27.04.2016,
-dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate, inclusiv profilare, conform
art. 22 din Regulament
-dreptul de a se adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal și justiției.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată si semnată,
transmisă în atenția operatorului de date cu caracter personal al Colegiului Economic ”Virgil
Madgearu”, doamna Alina Bățărigă (conform deciziei nr.18/25.05.2018) la adresa: Colegiul
Economic “Virgil Madgearu”, cu sediul în Bucureşti, Bd. Dacia nr. 34, sector 1, cod poștal:
010414.
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Am luat la cunoștință și
sunt de acord
Nume şi prenume părinte,
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