MINISTERUL EDUCAȚIEI

Str. Universității nr.16, 700115, Iași, România
www.umfiasi.ro

Anexa 1 la contractul de studii - Consimţământ prelucrare date cu caracter personal
În temeiul prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016 și având în vedere drepturile pe care le aveți în
calitate de beneficiar al servicilor educaționale universitare (candidat/student/absolvent) 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, vă aducem la cunoştinţă faptul
că prin intermediul Direcţiilor Administrative Universitatea de Medicină şi Farmacie „Grigore T. Popa”, cu sediul în Iaşi,
str. Universităţii nr. 16, CIF 4701100, telefon: +40.232.301.600 , fax +40.232.211.820, email: rectorat@umfiasi.ro
(numită în continuare UMF Iasi), prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi
revin conform legii, respectiv în scopul furnizării serviciilor educaţionale în învățământul universitar, administrative, de
sănătate și siguranță în campusul universitar, în conformitate cu prevederile GDPR și ale legilor locale și europene privind
protecția datelor.
În momentul în care vă decideți să vă înscrieți ca student al UMF Iasi, departamentul de resort al UMF Iasi vă
solicită un set de date personale și documente, pe baza cărora se vor stabili raporturile contractuale legale între student și
Universitate, ulterior înmatriculării.
a) Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de beneficiar, în mod liber, notate pe propria
răspundere pe formularele-tip folosite la înscriere la admitere, înscriere în anul de studii, înscriere la examenele de
finalizarea a studiilor, dar și copiile după documentele de identitate, de stare civilă, studiile anterioare și prezente, starea de
sănătate, date fiscale/bancare, sunt necesare în contextul îndeplinirii obligațiilor legale precontractuale (procesul de
admitere la studii), privind încheierea și executarea contractului de studii și post contractuale (după absolvire).
b) Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:
A. Înscrierea la concursul de admitere la studii;
B. Înscrierea anuală la studii și încheierii contractului de studii;
C. Înscrierea la examenul de finalizare a studiilor și întocmirea și eliberarea actelor de studii, ca parte a raporturilor
contractuale dintre Universitate și student/absolvent;
D. Comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării raporturilor contractuale dintre UMF IAŞI și
student/absolvent;
E. Asigurarea de servicii administrative de cazare și masă în perioada studiilor;
F. Asigurarea de servicii de documentare la bibliotecă și accesul la facilitățile bazei sportive;
G. Îndeplinirea tuturor obligațiilor legale ale UMF Iasi, ca furnizor de servicii educaționale, față de autoritățile publice de
resort.
H. Înscrierea în Asociația Alumni;
I. Monitorizarea/securitatea persoanelor, spațiilor, bunurilor utilizate de UMF IAŞI; în acest context UMF IAŞI poate
supraveghea video unele părţi ale incintelor în care își desfășoară activitatea pentru asigurarea pazei și protecției
persoanelor, bunurilor și valorilor, a imobilelor și a împrejmuirilor acestora;
J. Scopuri arhivistice;
K. Scopuri statistice solicitate de către Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS),
Ministerul Educației (ME), Consiliul Național pentru Finanțarea Invățământului Superior (CNFIS), Institutul Național de
Statistică (INS).
Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale corecte şi complete, UMF Iasi se află în imposibilitatea
de a respecta cerinţele reglementărilor speciale privind funcţionarea și organizarea serviciilor în domeniul învățământului
universitar.
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a UMF IAŞI este de a colecta numai datele personale
necesare în scopuri convenite și solicităm candidaților/studenților și absolvenților noștri să ne comunice date cu caracter
personal numai acolo unde este strict necesar acestor scopuri. Atunci când trebuie să prelucrăm datele personale pentru a
executa anumite obligații legale în interesul legitim și asumat al studenților noștri, putem solicita acestora să furnizeze
informații și despre alte persoane vizate, cum ar fi membrii familiei.
Datele pe care le deținem despre dumneavoastră sunt în principal informațiile pe care ni le-ați furnizat pentru
îndeplinirea scopurilor enumerate mai sus, completate ulterior cu informații generate de execuția contractului de studii, pe
parcursul studiilor (situația profesională și academică) sau când accesați servicii și resurse (consiliere în carieră, consiliere
psihologică, susținere financiară).
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor sunt următoarele:
nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Pasaport, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, etnia, domiciliul stabil, reședința,
detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, semnătura, fotografia, starea socială specială, situația
medicală specială, apartenența religioasă, datele de contact ale părinților/susținătorilor legali, datele din actele de stare
civilă, profesie, loc de muncă, studii liceale anterioare, studii universitare anterioare sau în curs, referințe/recomandări,

CV, note, evaluări.
Ne rezervăm dreptul de a completa categoriile de date personale de care vom avea nevoie pentru îndeplinirea
contractului cu dumneavoastră în calitate de beneficiar al serviciilor educaționale, strict în conformitate cu prevederile
legale.
UMF Iasi colectează date personale direct de la dumneavoastră sau de la terți (cum ar fi recomandări/adeverințe de
la persoane juridice/fizice, biserică, instituții de învățământ).
În cazul în care trebuie să prelucrăm date cu caracter personal obținute de la terți persoane juridice, aceștia din
urmă au obligația de a vă furniza informațiile necesare cu privire la utilizarea datelor cu caracter personal transmise.
Beneficiarii serviciilor noastre pot utiliza secțiunile relevante ale acestei Note de informare sau îndruma persoanele vizate
la această Nota de informare, după caz.
Datele înregistrate sunt destinate utilizării de către Universitate şi sunt comunicate doar următorilor destinatari:
persoanei vizate, partenerilor contractuali ai Universităţii şi altor instituţii guvernamentale.
Pot exista situaţii în care dezvăluim informaţiile dvs. către alte părţi: pentru a ne conforma legii sau drept răspuns
la un proces legal obligatoriu (cum ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească).
Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu
reglementările interne ale UMF Iaşi și cu cele mai bune practici din acest domeniu, în conformitate cu scopul pentru care
au fost prelucrate. Unele categorii de date vor fi păstrate mult timp după absolvirea studiilor, de exemplu pentru a putea
justifica angajatorilor sau altor instituții de învățământ la care vă înscrieți sau organelor de verificare și control, că ați
urmat/absolvit un program de studii.
Dacă la un moment dat, fiind în afara obligațiilor contractuale, vă veți exercita dreptul la ștergerea unor date
personale, UMF Iaşi va continua să păstreze un set de date personale de bază (nume, data nașterii, situație școlară etc.)
conform prevederilor legale.
Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct responsabilul cu protecția datelor din UMF Iaşi la
adresa:
dataprotection@umfiasi.ro
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dedicată:
http://www.umfiasi.ro/informatiipublice/Pages/DPO.aspx. Datele de natură personală deținute de către UMF Iaşi 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.
Transferarea datelor personale către o țară terță se face numai pe bază de consimțământ și numai către acele țări în
care sunt implementate reguli de protecție a datelor în concordanță cu GDRP.
Atunci când prelucrarea se bazează pe articolul 6 alineatul (1) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul
pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice” sau pe articolul 9
alineatul (2) litera (a) ”persoana vizată și-a dat consimțământul explicit pentru prelucrarea acestor date cu caracter
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepția cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern
prevede ca interdicția prevăzută la alineatul (1) să nu poată fi ridicată prin consimțământul persoanei vizate” din GDPR,
aveți dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului înainte de retragerea acestuia. Astfel, puteți modifica sau elimina consimțământul în orice moment, și
vom acționa imediat în consecință, cu excepția cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim pentru a nu face
acest lucru.
UMF Iaşi 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 ale beneficiarilor
serviciilor educaționale poate avea acces numai personalul cu atribuții specifice din cadrul secretariatului, Direcției de
Comunicații și Consiliului de Administrație. Personalul UMF Iaşi care prelucrează datele dumneavoastră este instruit și
obligat sub sancțiunea Codului Penal să păstreze confidențialitatea datelor dumneavoastră personale.
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor dumneavoastră deținute de UMF Iaşi prin formularea unei solicitări
de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați
UMF Iaşi, prin intermediul adresei de e-mail a responsabilului cu protecția datelor: dataprotection@umfiasi.ro. Pentru a
vă putea răspunde într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume, prenume, CNP și
adresa).
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 exista circumstanțe în care nu putem respecta
anumite solicitări.
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.
Am citit cele enunţate mai sus și declar ca sunt de acord cu conţinutul acestor condiţii generale de prelucrare şi utilizare a
datelor cu caracter personal în scopul desfăşurării activităţii universitare.

Data _____________

Numele şi Prenumele_____________________________________
Semnătura__________________
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