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Declarație 

Subsemnatul/a _______________________________________________________________, declar că, 

la depunerea documentației privind recunoașterea calificării profesionale (funcție didactică, diplomă/titlu 

de doctor), am luat cunoștință de informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal din prezentul 

document și am primit un exemplar. 

Data_____/_____/___________          Semnătura_______________ 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul solicitărilor pentru 

recunoașterea calificărilor profesionale din învățământul universitar 

UA-ACADEMIC- REV.01 – 20190401 
 

UNIVERSITATEA ADVENTUS DIN CERNICA, CUI 8883136, instituție de învățământ 

superior, cu capital privat, acreditată, înființată în baza Legii nr. 227/2017, cu sediu în șos. Decebal, nr. 

11-13, Comuna Cernica 077035, județul Ilfov, tel. 021 369 53 50, fax: 0314 362 269, website: 

www.uadventus.ro, email: secretariat@uadventus.ro, vă informează prin prezenta notă despre prelucrarea 

datelor dumneavoastră personale de către Universitatea Adventus din Cernica (numită în continuare UA) 

și drepturile pe care le aveți, în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului 

European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională 

privind protecția și securitatea datelor personale, în vigoare.  

Această notificare adresată dvs. are menirea de a clarifica modalitățile în care UA 

folosește datele cu caracter personal ale solicitantului privind recunoașterea calificării profesionale, 

reglementate de actele normative în vigoare și trebuie studiată coroborat cu politica de protecție și 

securitatea a datelor UA. 

 

I. Terminologie privind protecția datelor cu caracter personal 
În conformitate cu prevederile Regulamentului EU 2016/679 (GDPR), termenii enunțați în cele 

ce urmează au sensul definit de regulament și sunt folosiți cu acest sens în cadrul prezentului document:  

● Date cu caracter personal (DCP): înseamnă 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; 

 

II. Temeiul legal al prelucrării datelor cu caracter personal 
Datele cu caracter personal precizate la pct. III sunt prelucrate de către UA, exclusiv în temeiul 

și în scopurile precizate prin: 

● Legea educaţiei naţionale nr.1/2011; 

● Ordinul nr. 5921/06.12.2016, pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, 

de către instituţiile de învăţământ superior, respectiv instituţiile organizatoare de studii universitare de 

doctorat din România, a calităţii de conducător de doctorat obţinute în instituţii de învăţământ universitar 

acreditate din străinătate 
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● Ordinul nr. 5922/06.12.2016, pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea automată, 

de către instituţiile de învăţământ superior, a funcţiilor didactice din învăţământul universitar obţinute în 

instituţii de învăţământ universitar acreditate din străinătate; 

● Ordinul nr. 5923/16.12.2016, pentru aprobarea Metodologiei privind recunoaşterea diplomei 

de doctor și a titlului de doctor în științe sau într-un domeniu profesional, obținut în străinătate; 

 

III. TIPUL DE DATE cu caracter personal pe care le prelucrăm și SCOPUL prelucrării 

acestora 
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a UA este de a colecta numai datele 

personale necesare în scopuri convenite și solicităm candidaților să ne comunice date cu caracter personal 

numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri.  

UA prelucrează datele astfel furnizate având la bază demersul dumneavoastră voluntar în scopul 

finalizării procedurii la care v-ați înscris. 

Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor 

sunt următoarele: 

 

Tipuri de date cu caracter 

personal 

Documentul care le 

conține/sursa DCP 

Scopul prelucrării 

Nume, prenume, data nașterii, 

adresa, telefon, email 

semnătura, studii 

Cerere de înscriere 

CI/ Pașaport 

Identificare solicitant, Solicitare 

recunoaștere 

Nume, prenume, data nașterii, 

adresa, telefon, mobil, email, 

semnătura sau orice altă dată 

cu caracter personal pe care 

candidatul a adăugat-o în CV 

Curriculum Vitae  Curriculum Vitae depus la dosar 

în format LETRIC sau 

electronic 

Evaluarea pregătirii și 

experienței candidatulu 

Nume, prenume, semnătura Lista de lucrări a candidatului 

depusă la dosar în format 

LETRIC sau electronic 

Evaluarea performaței științifice 

a candidatului 

Calificarea profesională 

Titlul didcatic sau științific 

Acte de studii Verificarea îndeplinirii 

standardelor de către candidat 

 

 

IV. Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Datele personale ale dumneavoastră sunt destinate utilizării de către operator (UA). Numele și 

prenumele dumneavoastră, titlul științific și gradul didactic, pot fi comunicate următorilor destinatari: 

a) Autorități publice centrale (MEN, CNRED, CNATDCU); 

 

UA garantează fiecărui candidat că dezvăluirea datelor către terți se fac în baza prevederilor 

legale. 

 

V. Perioada de stocare a datelor personale 
Datele vor fi stocate numai pe perioada realizării scopului pentru care au fost colectate și/sau 

pentru respectarea dispozițiilor legale în vigoare la data colectării. De asemenea datele colectate mai sus 

vor fi păstrate în vederea dovedirii respectării drepturilor legale ale UA. 

 

VI. Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora 
Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către Regulamentul UE nr. 679 / 2016, să 

exercitați următoarele drepturi: 

 

Dreptul de a  fi informat 
Prezenta notificare de protecție a datelor furnizează informațiile pe care aveți 

dreptul să le primiți. 

Dreptul de acces la date 
Vă rugăm să ne contactați daca doriți o confirmare că datele dumneavoastră sunt 

prelucrate și dacă doriți să vedeți cum sunt gestionate. 

Nu este nicio taxă în acest sens iar răspunsul este furnizat în termen de o lună de 
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la data cererii (cu excepția cazului în care cererea este nefondată sau excesivă). 

Dreptul de rectificare 
Vă rugăm să ne informați cu privire la orice dată pe care ați dori să o rectificăm 

și vom răspunde în termen de cel mult  o lună de la data solicitării. 

Dreptul de ștergere 

Puteți să vă exercitați dreptul de a șterge datele dvs. personale într-un număr de 

situații (de exemplu, dacă datele nu mai sunt necesare în raport cu scopul pentru 

care a fost creat sau vă retrageți consimțământul dvs.). Unde este posibil se va 

respecta toate aceste cereri, deși unele detalii fac parte din dosarele permanente 

ale UA care nu pot fi în mod rezonabil eliminate, conform legii. 

Exercitarea dreptului la ștergerea datelor cu caracter personal trebuie să fie făcută 

astfel încât să nu afecteze condițiile de desfășurare a concursurilor precizate prin 

Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. Nr. 457 din 4 mai 2011, Metodologia 

de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante în UA, în 

caz contrar candidatul își asumă toate consecințele ce decurg din exercitarea 

dreptului de ștergere a datelor, inclusiv în anumite situații imposibilitatea 

participării la concurs. 

Dreptul la restricționarea 

prelucrării 

Puteți să ne spuneți că putem păstra datele dvs., dar trebuie să oprim prelucrarea. 

Acest lucru se poate cere atunci când doriți să verificați corectitudinea datelor 

sau scopul procesării acestora. Solicitarea de restricționare a prelucrării datelor 

dumneavoastră nu trebuie să afecteze condițiile de desfășurare a concursurilor 

precizate prin Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, H.G. Nr. 457 din 4 mai 2011 

privind aprobarea Metodologiei-cadru de concurs și Metodologia de concurs a 

UA și să nu contravină principiului transparenței în ceea ce privește evaluarea 

dosarelor de concurs. 

Dreptul la portabilitatea 

datelor 

Datele dvs. se află înregistrate atât în format fizic cât și electronic, în baze de 

date prelucrate manual. Noi vom face tot ce se poate pentru a furniza informații 

într-un format portabil, dar este puțin probabil că vom putea crea sisteme 

automate pentru a face acest lucru. 

Dreptul de opoziție 

Dacă putem, vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării bazate 

pe un interes legitim sau dacă în situația dumneavoastră personală apar situații 

care vă determină să vă exercitați acest drept (inclusiv profilarea). 

Vom opri procesarea datelor dvs. dacă vă opuneți procesării în scopuri de 

cercetare și statistici. 

Dreptul de a nu face 

obiectul unei decizii bazate 

exclusiv pe prelucrare 

automată, inclusiv crearea 

de profiluri. 

Nu practicăm luarea deciziilor bazate pe prelucrarea automată a datelor, inclusiv 

crearea de profiluri. 

 

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția 

datelor din UA la adresa: dataprotection@uadventus.ro sau să accesați pagina web dedicată: 

http://uadventus.ro/despre-ua/protectia-datelor-cu-caracter-personal/. Datele de natură personală deținute 

de către UA sunt supuse condițiilor din Regulamentul UE nr. 679 / 2016 care oferă persoanelor vizate 

dreptul de acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva 

anumitor limitări. 

 

Angajamentul și politica UA privind protecția și securitatea datelor 

UA tratează cu mare seriozitate protecția și securitatea datelor. Avem politici interne de control 

cu privire la pierderea, distrugerea, furtul, utilizarea frauduloasă de date fizice și electronice. La datele 

personale pot avea acces numai personal cu atribuții specifice din cadrul secretariatului, Consiliului de 

Administrație, Comisiile de concurs. Personalul UA care prelucrează datele dumneavoastră este instruit și 

obligat sub sancțiunea Codului Penal să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră personale. UA 

a început să implementeze o serie de măsuri suplimentare de protecție a datelor persoane fizice și 

electronice stocate. Pe măsură ce acestea vor fi implementate veți fi informați periodic. 

 

Informații suplimentare 

Responsabilul nostru pentru protecția datelor are atribuții de monitorizare a conformității cu 

legislația privitoare la protecția datelor cu caracter personal. Unde aveți cereri specifice legate la modul în 

care gestionăm datele dvs., vom încerca să rezolvăm aceste probleme, dar vă rugăm să rețineți că ar putea 

http://uadventus.ro/despre-ua/protectia-datelor-cu-caracter-personal/
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exista circumstanțe în care nu putem respecta anumite solicitări. Vom publica pe site-ul nostru orice 

schimbări pe care le facem la această notă de informare privind protecția datelor și vă vom informa prin 

alte canale de comunicare, dacă este cazul.  

Vă informăm că puteți să accesați pagina de internet a Universității noastre dedicată protecției 

datelor personale: http://uadventus.ro/despre-ua/protectia-datelor-cu-caracter-personal/ 

 

De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere atunci când considerați că v-au fost încălcate 

drepturile, către ANSPDCP, accesând site-ul web www.dataprotection.ro. 

 

http://uadventus.ro/despre-ua/protectia-datelor-cu-caracter-personal/
http://www.dataprotection.ro/

