
 

INFORMARE PRIVIND DATELE CU CARACTER  PERSONAL  

conform Regulamentului UE 2016/679 
 

 
Universitatea Națională de Arte din București, cu sediul în București, G-ral Constantin Budișteanu, 

nr.19, sector 1,  prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Conform cerinţelor Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 

aprilie 2016, pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, Universitatea Națională de Arte din 

București are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele 

personale care îi sunt furnizate. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare astfel: 

1) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educaţie şi cultură, în sensul iniţierii şi 

derulării de raporturi juridice între dumneavoastră şi Universității Naționale de Arte din București (completare 

dosare înscriere admitere studii univeristare, înscriere examene de absolvire, întocmire și eliberare documente 

universitare/acte studii, situații școlare, adeverințe de pensionare, evidență încasări/plăți taxe școlare și regii de 

cămin, burse și alte beneficii, cazare cămin studențesc, pregătire în vederea admiterii, etc); 

2)  în vederea  îmbuntătăţirii  modului  de  comunicare  cu  studenţii,  prin intermediul poştei electronice, 

pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre 

dumneavoastră şi Universitate. 

3) eliberare documente universitare solicitate la cerere, de către persoane fizice. 

Sunteţi obligați să furnizaţi datele enunţate, deoarece în cazul nefurnizării corecte şi complete a acestora, 

universitatea poate să refuze iniţierea de raporturi juridice cu dumneavoastră,  întrucât  poate  fi  pusă  în  

imposibilitatea  de  a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional. Informaţiile 

înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari: 

- persoana vizată; 

- partenerii contractuali ai operatorului; 

- instituţii de învăţământ şi educaţie; 

Conform Regulamentul (UE) 2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016, 

beneficiaţi  de  dreptul  de  acces,  de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii 

individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi 

ştergerea datelor, cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege, când  prelucrarea  datelor  de  către  

Universitatea Națională de Arte din București  este  obligatorie.  Pentru  exercitarea acestor drepturi, vă puteţi 

adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Secretariatul General al Universițății Naționale de Arte 

din București,  care  va  înainta  solicitarea  dumneavoastră conducerii Universității. 

De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

 


