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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE  
 

             Conform cerinţelor Regulamentului general privind protecția datelor (RGPD), Legii nr. 

677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera 

circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,  Liceul 

Tehnologic Special ”Pelendava” Craiova  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi 

numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un 

membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană. Scopul colectării datelor este: examene 

nationale, siguranta elevilor, a cadrelor didactice, personalul didactic auxiliar,  vizitatori, 

actualizarea bazei de date SIIIR, Revisal,  prelucrare/eliberare acte studii, monitorizare activitate 

scolara, etc 

Noul Regulament (RGPD) definește termenul de „date cu caracter personal" ca fiind datele 

prin care o persoană fizică poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un 

element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un 

identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, 

fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

 

           Sunteţi/nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare in vederea desfasurarii 

activitatii educative. Refuzul dvs. determină imposibilitatea concretizarii acestei activitati. 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai 

următorilor destinatari : persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, angajati ai 

operatorului, alte persoane fizice sau juridice care prelucreaza datele personale in numele 

operatorului, partenerii contractuali ai  operatorului, autoritati publice centrale si locale.   

 

            Conform RGDP, beneficiaţi de dreptul de acces, de rectificare, dreptul la ștergerea datelor. 

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

ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi 

semnată la secretariatul unitatii noastre. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, 

vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil. 

 

Pentru orice solicitări pe care le aveți cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus 

vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor la adresa de e-mail: spscraiova@gmail.com, 

sau la adresa poștală următoare: Craiova, Str. Bariera Vâlcii, Nr. 160 A 

 

 

Observaţie: 
*
orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o 

privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: 

prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin 

urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu 
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