
INFORMARE  

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

 

 În conformitate Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulație a acestor 

date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit în continuare „GDPR”),  

 

 Universitatea Creștină ”Dimitrie Cantemir” – Facultate de Drept Cluj-Napoca (denumită în 

continuare ”Operatorul”), având datele de contact disponibile pe pagina web 

www.dimitriecantemir.ro, la secțiunea ”Contact” în calitate de OPERATOR DE DATE CU 

CARACTER PERSONAL, Vă informează că: 

 În baza Formularului de înregistrare a participanților la Sesiunea Naționala de 

Comunicări Științifice a Studenților si Masteranzilor 2022, completat și transmis, prelucrăm 

datele cu caracter personal ale participanților la Sesiunea Naționala de Comunicări Științifice 

a Studenților si Masteranzilor 2022 . 

 Acțiunea Dvs. de a completa și a ne transmite Formularul de înregistrare a 

participanților la Sesiunea Naționala de Comunicări Științifice a Studenților si Masteranzilor 

2022 reprezintă CONSIMȚĂMÂNTUL LIBER ȘI INFORMAT că acceptați ca datele cu 

caracter personal pe care ni le-ați indicat să fie prelucrate în acord cu cele completate, în 

scopul participării Dvs. la Sesiunea Naționala de Comunicări Științifice a Studenților si 

Masteranzilor 2022. 

 Operatorul are obligația de a administra în condiții de siguranță şi numai pentru scopul 

specificat, datele personale furnizate. 

 Scopul prelucrării datelor cu caracter personal și temeiul juridic: în scopul participării la 

Sesiunea Naționala de Comunicări Științifice a Studenților si Masteranzilor 2022, în baza 

consimțământului informat al persoanelor vizate. 

 Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Operator şi pot fi comunicate numai 

următorilor destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali/împuterniciții persoanei vizate, 

reprezentanții Operatorului, organele de urmărire/cercetare penală, instanțe judecătorești, în 

conformitate cu prevederile legislației interne şi comunitare aplicabile activității desfășurate de 

Operator. 

 Durata de stocare a datelor obținute este de 5 ani de la data realizării acestora, cu excepția 

situațiilor expres reglementate de lege sau a cazurilor temeinic justificate. La expirarea termenului, 

înregistrările se distrug sau se șterg.  

 Pentru a evita utilizarea fără drept a datelor personale, precum şi eventualele abuzuri, 

Operatorul utilizează metode şi tehnologii de securitate, împreună cu politici şi proceduri de lucru 

adecvate, pentru a proteja datele cu caracter personal colectate. 

 Conform legislației specifice interne şi comunitare pentru protecția persoanelor cu privire la 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulație a acestor date, persoanele vizate sunt 

informate că beneficiază de: dreptul de a fi informate, conform art. 12 – 13 din GDPR, dreptul de 

acces, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul la rectificare, dreptul la ștergerea 

datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate 

exclusiv pe prelucrare automată, dreptul de a vă retrage consimțământul când prelucrarea a fost 

efectuată în temeiul acordul Dvs., dreptul de a înainta o plângere, dreptul de a fi informat fără 

întârzieri nejustificate cu privire la încălcarea securității datelor cu caracter personal, dreptul de a 

depune o plângere la autoritatea de supraveghere competentă, dreptul la o cale de atac judiciară 

eficientă împotriva autorității de supraveghere, conform prevederilor art. 78 din GDPR, dreptul la o 
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cale de atac judiciară eficientă împotriva operatorului sau persoanei împuternicite de operator, 

conform prevederilor art. 79 din GDPR, dreptul la despăgubiri, pe care îl are orice persoană care a 

suferit un prejudiciu material sau moral ca urmare a încălcării prevederilor GDPR, în sensul că are 

dreptul să obțină despăgubiri de la operator, conform prevederilor art. 82 din GDPR. 

 Toate aceste drepturi pot sa fie exercitate printr-o cerere scrisă, semnată si datată, transmisă 

la sediul Operatorului, având datele de contact disponibile pe pagina web www.dimitriecantemir.ro 

, la secțiunea ”Contact”. 

 Dacă aveți întrebări legate de prelucrarea datelor personale vă puteți adresa și prin 

intermediul e-mailului la adresa: drept@dimitriecantemir.ro sau telefon 0745583523. 

 Operatorul, poate, dacă este cazul, să solicite persoanei vizate să pună la dispoziție informații 

suplimentare pentru a stabili identitatea acesteia. 

 În vederea informării Dvs., puteți consulta Regulamentul (UE) nr. 679 din 27 aprilie 2016 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

privind libera circulație a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (în forma rectificată, 

conform Rectificării din 23 mai 2018), pe site-ul Autorității Naționale de Supraveghere, la adresa: 

www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1262 
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