
ANEXA 

 

INFORMARE PRIVIND CONFIDENŢIALITATEA 
 DATELOR CU CARACTER PERSONAL ȘI DECLARAȚIA PE 

PROPRIE RĂSPUNDERE PRIVIND ACORDUL PENTRU 
CONDIŢIILE PREZENTATE ÎN INFORMARE  

 
Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal, Universitatea din București este un operator de date.  
 
1. De ce colectăm informații despre dumneavoastră 
 
Ȋn cazul concursului Olimpiada de Chimie 2021, comisia de organizare, sub egida Universității 
din București colectează și prelucrează datele cu caracter personal (nume, prenume, unitatea de 
învățământ, clasa, adresă de e-mail personală, telefon ș.a.m.d.) în următoarele scopuri: 

• înscrierea candidaţilor prin transmiterea formularului de înscriere folosind mijloace de 
comunicaţie electronice; 

• verificarea datelor din formularele de înscriere transmise și alocarea unui cod individual 
fiecărui candidat; 

• organizarea probelor de concurs on-line și față în față la sediul unei unități de învățământ 
preuniversitar sau la sediul Universității din București, care vor fi înregistrate video.  

• afișarea rezultatelor. Pentru transparența concursului Olimpiada de Chimie 2021, situația 
candidaților, incluzând codul fiecărui candidat și rezultatul la fiecare probă. Premianții vor 
fi afișați pe pagina web a concursului cu numele, prenumele și rezultatul final obținut în 
cadrul Olimpiadei de Chimie 2021.  

 
Pentru înscrierea la Olimpiada de Chimie 2021, sunt necesare furnizarea unor date cu caracter 
personal, refuzul furnizării acestor date nepermiţând îndeplinirea condiţiilor legale de prezentare 
la concurs sau de susţinere a acestuia. 
 
Odată transmis formularul de înscriere, datele candidaţilor pot fi utilizate pentru statistici si analize  
având ca scop prezentarea publică a procesului de desfășurare a concursului sau îmbunătățirea 
procesului de organizare. 
 
2. Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal 
 
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu: 

• Legea educației nr. 1 / 2011, modificată și republicată; 

• Ordinului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice nr. 6102/15.12.2016; 

• Ordinul ministrului nr.3062/16.01.2018 privind modificarea Anexei la Ordinul 
6102/15.12.2016; 

• Regulamentul UE 679/2016- GDPR. 
Din punct de vedere al Regulamentului UE 679/2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter 
personal îndeplinește una dintre următoarele condiții:  

• este necesară pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea 
unui contract, articolul 6(1)b: înregistrarea candidaţilor, verificarea înscrierii, susţinerea 
probelor de concurs on-line sau la sediul unei unități de învățământ sau la sediul 
Universității din București, înregistrarea video a probelor de concurs; 

• obligaţii legale, articolul 6(1)c: transmiterea datelor către autorităţi; 

• interes public, art 6(1)e: publicarea rezultatelor, statistici si analize; 

• interese legitime urmărite de Universitate, articolul 6(1)f: analiza datelor în vederea 
îmbunătăţirii și dezvoltării de noi funcţionalităţi ale platformei utilizate  

 
 



 
3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal 
Suntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente. Există cazuri în 
care trebuie să transmitem informaţii către Ministerul Educației și Cercetării sau alte instituţii ale 
statului. 
 
4. Cum protejam informațiile confidențiale colectate 
Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă 
electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un 
nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.  Informatiile utilizate 
pentru statistici sunt anonimizate. De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt 
obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de 
protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica 
o persoană.                         . 
 
5. Locația de stocare și durata de stocare 
Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele Universității din București sau în 
locații din interiorul acesteia. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter 
personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale Universităţii și a 
cele mai bune practici din acest domeniu. Înregistrările vor fi stocate pe durata a maximum 7 zile. 
Având în vedere că probele de concurs vor utiliza pltaforme de supraveghere achiziționate de 
Universitatea din București (Zoom, Google Meet etc.) este necesar să avem acordul 
dumneavoastră pentru stocarea datelor video pe acest servere. 
 
6. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal 
Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: informare, acces la datele 
personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul 
de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.  În plus, aveţi dreptul de a vă 
adresa instanţei de judecată competente. Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea 
legală a prelucrării. În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe 
consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a retrage consimţământul în orice moment, fără 
a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.  
Conform Regulamentului 679 /2016, aveți dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională 
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obține 
accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/. 

Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea unei solicitări de 
acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă 
actualiza informațiile, contactați Universitatea București prin intermediul adresei de e-mail 
dpo@unibuc.ro.  
 

Declarația va fi semnată de elevul major, iar în cazul elevului minor, 
aceasta va fi semnată de unul dintre părinți/reprezentant legal 
instituit. 
 

Subsemnatul.................................................................................., elev/ă/reprezentantul legal al 

minorului elev/ă................................................................................................................ în clasa ............ 

la .............................................................................................................................................., am citit și 

declar pe proprie răspundere că sunt de acord cu condiţiile acestei informări privind confidenţialitatea 

datelor cu caracter personal.   

 

Semnătură elev/ reprezentantul legal al minorului  

 

______________________________________ 

 

http://www.dataprotection.ro/
mailto:dpo@unibuc.ro

