Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” Sibiu

Admitere clasa a V-a 2022-2023

Notă de informare prelucrare date cu caracter personal
Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” (CNGL), cu sediul în Sibiu, str. Gheorghe Lazăr nr. 1-3, telefon
(+40) 269 212 896, fax (+40) 269 215 352, e-mail cnglazar@gmail.com, vă informează prin prezenta
despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale 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.
Scopul și baza legală a prelucrărilor
În conformitate cu prevederile din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de
învățământ preuniversitar aprobat prin OMEC nr. 5447/2020, cu modificările și completările
ulterioare, Statutul elevului aprobat prin OMENCS nr. 4742/2016, cu modificările și completările
ulterioare, Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a claselor cu predare a unei limbi
moderne în regim intensiv, respectiv bilingv în unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin
OMEN nr. 4797/2017, cu modificările și completările ulterioare și Procedura operațională privind
organizarea și desfășurarea examinării elevilor pentru înscrierea în anul școlar 2020-2021 în clasa a
V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL nr. 382/16.06.2020, valabilă și pentru
anul școlar 2022-2023, CNGL are obligația de a prelucra în condiții de siguranță și numai pentru
scopurile specificate datele cu caracter personal ale elevilor.
CNGL prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în
conformitate cu prevederile specifice aplicabile, în scopul realizării atribuțiilor, drepturilor și
obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public, respectiv în scopul organizării
și desfășurării examinării elevilor pentru înscrierea în anul școlar 2022-2023 în clasa a V-a cu
program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL. Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea
datelor cu caracter personal nu se poate derula examinarea elevilor pentru înscrierea în anul școlar
2022-2023 în clasa a V-a cu program intensiv de predare a limbii engleze de la CNGL în condițiile
stabilite de prevederile legale în vigoare.
Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Se prelucrează numai datele personale necesare în scopul menționat, respectiv: numele, inițiala
tatălui și prenumele elevilor, notele obținute. Ne rezervăm dreptul de a solicita și alte date necesare
pentru îndeplinirea atribuțiilor, strict în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către CNGL și sunt comunicate
următorilor destinatari, dacă este cazul: Instituții publice, conform prevederilor legale în vigoare;
Instanțelor de judecată în vederea formulării de acțiuni și reprezentării în instanță; în cadrul
activităților de control.
Perioada de stocare a datelor personale
Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor
pentru îndeplinirea atribuțiilor legale, după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.
Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul de rectificare,
dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor,
dreptul la opoziție, dreptul de a formula plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. Pentru exercitarea
drepturilor dumneavoastră aveți dreptul de a vă adresa în scris/prin e-mail CNGL.
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