NOTĂ DE INFORMARE A PERSOANEI VIZATE
potrivit Regulamentului european general privind protecția
datelor 679/2016(GDPR)
CATEGORII DE DATE. SCOP. TEMEI.
Putem prelucra date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pentru a genera si de a transfera cunoastere
prin
a) formare initiala si continua la nivel universitar, in scopul dezvoltarii personale a individului si a satisfacerii
nevoii de competenta a mediului socio-economic;
b) cercetare stiintifica, dezvoltare, inovare si transfer tehnologic, prin creatie individuala si colectiva, potrivit
art.117 din Legea nr.1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările şi completările ulterioare.
Vom prelucra în principal datele dumneavoastră de identificare (nume, prenume, alte date din documentul
de identitate, adresă de e-mail, număr de telefon, imagine dvs., voce dvs., adresa IP, și informații cuprinse în
cererile pe care le completați, preluarea datelor personale din SIIIR (conform art. 14 alin.2 din OMENCŞ nr. 6102/2016).
Vom utiliza datele dumneavoastră pentru a răspunde eventualelor solicitări, cerințe, reclamații, sau oricăror altor
întrebări pe care ni le transmiteți în cadrul relației cu dumneavoastră.
Dacă sunteți un vizitator al incintelor noastre, atunci, e posibil să folosim datele dumneavoastră cu caracter
personal pentru a asigura securitatea persoanelor și a obiectelor. Avem instalate camere de supraveghere video
la intrarea în incinta universității pentru a asigura securitatea angajaților noștri și a bunurilor noastre.
Prelucrarea datelor în acest scop este întemeiată pe interesul nostru legitim de asigurare a securității persoanelor
și a obiectel or din incintele noastre.
Putem, de asemenea, să prelucrăm datele dumneavoastră pentru următoarele scopuri: recrutarea și selecția
studenților, masteranzilor, doctoranzilor, ținerea evidenței dosarelor studenților, activități de cercetare științifică
și proiecte de cercetare la nivel național și internațional, îmbunătățirii calității proceselor derulate în cadrul
UNARTE, precum și în scopul întocmirii dosarului de absolvent necesar la înscrierea la examenul de finalizare a
studiilor, statistică, arhivare,burse, etc.
Este posibil să prelucrăm datele dumneavoastră pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor sau
intereselor noastre sau ale altor persoane înaintea instanțelor de judecată, a executorilor judec ătorești, a
notarilor publici, a altor autorități publice sau a altor organisme publice s au private care soluționează dispute,
a avocaților, consultanților noștri (cum ar fi auditori ori experți sau specialiști) sau ale altor persoane fizice sau
juridice , publice sau private, care sunt implicate în acele dispute. În această situație, vom prelucra datele
dumneavoastră cu caracter personal, după caz, în temeiul îndeplinirii unor obligații legale care ne revin sau al
intereselor noastre legitime.
Dacă ne transmiteți date cu caracter personal privitoare la alte persoane (de exemplu, reprezentanții
dumneavoastră, membrii dumneavoastră de familie, persoanele aflate în întreținerea dumneavoastră etc.), trebuie
să vă asigurați că i -ați informat despre aceasta și că i-ați îndrumat spre această informare cu privire la modul în
care UNARTE prelucrează datele cu caracter personal.
CUI VOM DIVULGA DATELE CU CARACTER PERSONAL REFERITOARE LA DVS.
Ca regulă, nu vom divulga datele dumneavoastră către alte persoane fizice sau juridice. Încercăm să limităm
accesul la date al persoanelor din afara care vă prelucrează datele cu caracter personal. Cu toate acestea, în
anumite cazuri este posibil să fie nevoie să divulgăm datele dumneavoastră, potrivit celor de mai jos. Putem
divulga datele dumneavoastră către alte companii sau persoane fizice, cum ar fi: Ministerul Educaţiei și
Cercetării, persoane fizice sau juridice care acționează ca persoane împuternicite pentru noi sau pentru alte
companii din diverse domenii (cum ar fi arhivarea de documente, distrugerea de documente, sau stocarea de
date, servicii de plată, diverse servicii), alte persoane, instanțe, autorități. În aceste cazuri, vom divulga datele
pentru motive legitime legate de activitatea noastră, De asemenea, după cum am precizat mai sus, în anumite
cazuri este posibil să avem o obligație legală de a divulga datele către autorități publice sau alte persoane fizice
sau juridice. În toate aceste cazuri ne vom asigura că destinatarii datelor cu caracter personal referitoare la
dumneavoastră le prelucrează în condiții de securitate și confidențialitate, în conformit ate cu scopul pentru care
le-am transmis și cu respectarea drepturilor dumneavoastră.
ÎN CE CONDIȚII AM PUTEA TRANSFERA DATELE DUMNEAVOASTRĂ CĂTRE STATE TERȚE
SAU ORGANIZAȚII INTERNAȚIONALE.
În acest moment nu transferăm și nu intenționăm să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau o
parte dintre acestea către alte companii, organizaţii sau persoane din state terţe sau către organizaţii internaţionale.
Dacă va fi necesar să transferăm datele către vreuna dintre destinațiile de mai sus, vă vom informa în avans despre
decizia noastră, acordându -vă timpul necesar pentru a vă exercita drepturile în legătură cu transferul datelor
dumneavoastră.

CÂT VOM PĂSTRA DATELE DUMNEAVOASTRĂ.
Vom stoca datele dumneavoastră în conformitate cu politica noastră de stocare a datelor cu caracter personal, care
atribuie o perioadă de stocare în funcție de scopul prelucrării și categoria de date prelucrate. Perioadele respective
sunt bazate pe prevederile legale (în special din domeniul protecției datelor cu caracter personal), având în
vedere, de asemenea, obligațiile de stocare a unor anumite date, termenele de prescripție aplicabile, practicile
recomandate în materie și scopurile activității noastre.
CE SE POATE ÎNTÂMPLA DACĂ NU NE FURNIZAȚI DATELE
Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea, de exemplu, să gestionăm situaţia şcolară a studenţilor,
să încheiem contract de şcolarizare sau să vă permitem acces la toate opțiunile de pe website-ul nostru, să vă
răspundem la reclamanții sau solicitări ori să vă trimitem comunicări cu privire la procesul de învăţământ, care var putea interesa.
INEXISTENȚA UNUI PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT.
Nu luăm decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră (inclusiv crearea de profiluri)
care să producă efecte juridice cu privire la dumneavoastră sau care să vă afec teze într-un mod similar într-o
măsură semnificativă.
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ȘI MODUL DE EXERCITARE.
Aveți următoarele drepturi: dreptul de acces la date, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ştergerea datelor
(„dreptul de a fi uitat”), dreptul la restricţionarea prelucrării datelor, dreptul de a obiecta., dreptul la portabilitatea
datelor. datelor privitoare la dumneavoastră, dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).
Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi sau pentru a adresa orice întrebare despre oricare
dintre aceste drepturi sau orice prevedere din această informare sau despre oricare alte aspecte ale prelucrării
datelor privitoare la dumneavoastră de către noi, vă rugăm să utilizați adresa de e-mail dpo@unarte.org.
DATELE NOASTRE DE CONTACT Universitatea Națională de Arte din București, în calitatea de instituție
de învățământ superior de stat, asigură protecția drepturilor și libertăților fundamentale ale persoa nei fizice în
ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, prelucrează datele cu caracter personal ale
colaboratorilor Universităţii, și asigură protecția acestor date, conform legislației aplicabile în materie, invocate;
adresă sediu social: Str. G-ral Constantin Budișteanu , nr. 19, sector 1, București, telefon: +(40) 21.312.5429, fax:
(40) 21.312.5197, e-mail: rectorat@unarte.org, web site: www. unarte.org .
Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal
Adresă corespondență:, Str. G-ral Constantin Budișteanu , nr. 19, sector 1, București, e-mail: dpo@unarte.org,
disponibil de luni până vineri între orele:8.00-16.00.
MODIFICĂRILE ACESTEI NOTE DE INFORMARE Este posibil să modificăm această nota. În astfel de
cazuri, vă vom informa prin postarea acesteia pe website-ul nostru official www.unarte.org.
NOTA:
Date cu caracter personal: orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (denumită
„persoană vizată”). O persoană fizică este identificabilă dacă poate fi identificată, direct sau indirect, în special
prin referire la un element de identificare, de exemplu: nume, număr de identificare, date de localizare,
identificator online, unul/mai multe elemente specifice, proprii identității fizice, fiziologice, genetice, psihice,
economice, culturale sau sociale a respectivei persoane. Astfel, de exemplu, în noțiunea de date cu caracter
personal sunt in cluse următoarele: numele și prenumele; adresa de domiciliu sau de reședință; adresa de email;
numărul de telefon; codul numeric personal (CNP); s erviciile medicale accesate (sunt date sensibile);
diagnosticul stabilit (sunt date sensibile); date genetice (sunt date sensibile) ; date bimoetrice (sunt date
sensibile); date de geolocație. Categoriile de date cu caracter personal referitoare la dumneavoastră pe care le
prelucrăm sunt enumerate mai sus.
Operator: persoana fizică sau juridică care decide de ce (în ce scop) şi cum (prin ce mijloace) sunt prelucrate
datele cu caracter personal. În relația cu dumneavoastră, noi suntem operatorul, iar dumneavoastră sunteți
persoana vizată.
Persoană vizată: persoana fizică la care se referă (căreia îi „aparțin”) anumite date cu caracter personal. În
relația cu noi (operatorul), dumneavoastră sunteți persoana vizată.
Practic, prelucrarea înseamnă orice operaţiune asupra datelor cu caracter personal, indiferent dacă
prin mijloace automate sau manual.

