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NOTA DE INFORMARE 

Unitatea de invatamant - centru de examen pentru evaluarea nationala/etapa speciala a 
evaluarii nationale Colegiul Național „Emil Racoviță” cu sediu tn Aleea Nicolina nr. 4 , tel. 
0232234272, fax: 0232234272, va informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra 
personale �i drepturile pe care le aveti in conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al 
Parlamentului European �i al Consfliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR) �i legislatia 
nationala privind protectia �i securitatea datelor personale, in vigoare. 

Scopurile �i baza legala a prelucrarilor 
in conformitate cu Metodola!Jia de organizare �; desfiifurare a evaluarii natlonale pentru elev;;

clasei a VIII-a rn anul �colar 2010-2011, aprobata prin Ordinul ministrului educatiei, 
cercetarii, tineretului �i sportului nr. 4801/2010 privind organizarea �i desfa�urarea evaluarii 
nationale pentru elevii clasei a VIII-a in anul �colar 2010-2011, valabila, conform prevederilor 
O.M.E.C. nr. 5455/2020 privind organizarea �i desfa�urarea evaluarii nationale pentru absolventii 
clasei a VIII-a in anul �colar 2020-2021, cu modificarile �i completarile ulterioare, unitatea de 
invatamant - centru de examen pentru evaluarea nationala/etapa speciala a evaluarii nationale

Colegiul Național „Emil Racoviță” are obligapa de a prelucra in condi�ii de siguranta �i numai 
pentru scopurile specfficate datele cu caracter personal ale elevilor. 

Unitatea de invaiamant prelucreaza datele personale in conformitate cu prevederile GDPR, in 
catitate de operator, in conformitate cu prevederile specific:e aplicabile, in scopul reaUzarii 
atrfbutiilor, drepturilor li obligatiilor legate, precum �i sarcinilor care servesc interesului public, 
respectiv in scopul derularii Evaluarii Nationale. 

Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucram 
Se prelucreaza numai datele personale necesare in scopul mentionat respectiv: numele, ini�iala 

tatalui �i prenumele candidatilor, notele obtinute. 
Ne rezervam dreptul de a solicita alte date necesare pentru indeplinirea atributiilor, strict in 

conformitate cu prevederile legale. 
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 
Datele dumneavoastra personale sunt destinate utilizarii de catre unitatea de invatamant �i sunt 

comunicate urmatorilor destinatari, daca este cazul: 
• institutii publice, conform prevederilor legate
• instantelor de judecata in vederea formularii de actiuni �; reprezentarii in instanta
• in cadrul activitapi de control.

Perioada de stocare a datelor personale 
Datele dumneavoastra personale sunt stocate 'in perioada necesara efectuarii tuturor 

demersurilor intreprinse pentru 'indeplinirea atribu�illor legate dupa care var fi arhivate potrivit 
legisla\iei apticabile. Datele dumneavoastra cu caracter personal (nume, prenume, initiala tatalui) 
se afi�eaza, anonimizat, la avizierul unita�i de inva!amant pentru o perioada de o luna, iar pe 
pagina de internet a Ministerului Educaµei �i a inspectoratelor �colare pana la implinf rea 
termenului de 2(doi) ani de la data afi�arii. 

Drepturile dumneavoastra �i modul de exercitare al acestora 
Conform prevederilor legate aplicabile, beneficiati de dreptul de acces, dreptul la rectiftcare, 

dreptul la jtergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea 
datelor, dreptul ta opoziiie, dreptul de a formula plangere la Autoritatea Nationala de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal e-mail: anspdcp@dataprotection.ro. 
Pentru exercitarea drepturilor dvs. aveti dreptul de a contacta responsabilul cu protectia datelor 
din cadrul Ministerului Educatiei dpo@edu.gov.ro sau sa va adresati in scris unitatii de invatamant -
centru de examen pentru evaluarea naiionala/etapa speciala a evaluarii nationale. 

ME este operator de date cu caracter personal, confonn legii, in scopul rcaliwii atributiilor, drepturilor �i obligafiilor 
legate prccum �i sarcinilor care servesc interesului public. Detalii cu privire la scopul prelucrllrii datelor cu caracter 
personal sunt postlltc pc sile-ul www.edu.ro la scctiunca Protectin datelor personale. 




