Nr. 454 din 29.09.2020

Aprobat C.A.

REGULAMENT INTERN PRIVIND
PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Informaţii privind protecţia datelor personale
I. Informații generale despre datele cu caracter personal
Sunt considerate date cu caracter personal:
- numele
- adresa de domiciliu / reședință
- codul numeric personal
- data nașterii
- seria și nr actului de identitate
- fotografia persoanei
- semnătura olografă
- adresa de e-mail
- profilul on-line
- I.P.ul

II. Categorii de persoane
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare prelucrează datele cu caracter personal
următoarelor categorii de persoane fizice, în funcţie de scopul prevazut la secţiunea a III-a:
a) Copiii, părinţi ai acestora, reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiei, viitori copii,
cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic în relaţii contractuale cu Grădinița
cu Program Prelungit Nr. 9
b) Copii, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi membri ai familiei
acestor categorii enumerate posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială derulate de MEC
(Programul „Corn şi lapte”, „Fiecare copil în grădiniţă”- tichetul social, precum şi a altor programe
similare);
c) Copii, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană
care intră în sediul, care este dotat cu sistem de supraveghere video;
d) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu
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III. Scopul colectarii şi prelucrării
Conform cerinţelor Regulamentului U.E. nr. 679 / 2017 pentru protecţia persoanelor cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Grădinița cu Program
Prelungit Nr. 9 Satu Mare are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru
scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice
prevazute la secţiunea I.
Scopul colectării datelor este:
a) Pentru persoanele prevazute la secţiunea I. litera a: Prestari de servicii ale Grădiniței cu Program
Prelungit Nr. 9 Satu Mare pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educaţie şi
cultură. De asemenea informaţiile colectate de către Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 Satu
Mare prin intermediul unităţilor subordonate sunt folosite pentru analize şi prelucrări statistice
necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul sistemului educaţional.
b) Pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I litera b: protecţia socială.
c) Pentru persoanele fizice prevazute la secţiunea I, litera c: monitorizarea accesului/persoanelor în
spaţii publice/private; securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice/private; monitorizare video şi
securitate.
d) Pentru persoanele fizice prevazute la secţiunea I, litera d: evidenţa financiar contabilă a
Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare
IV. Motivaţia colectării şi prelucrării
a) Scopul major pentru care Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare colectează date cu
caracter personal ţine de prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi
corecte în managementul sistemului educaţional. Deşi actul educaţional pentru învăţământul
obligatoriu este gratuit, persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii
(informaţii despre identitatea persoanei precum şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul
monitorizării video pentru sporirea securităţii în sistemul educaţional), în cazul prevăzut la secţiunea
II, litera a) şi c), acestea fiind necesare în vederea derulării/iniţierii de raporturi juridice cu Grădinița
cu Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare cu respectarea prevederilor legale (de exemplu: cele
privind relaţia cu angajaţii sau cele privind înscrierea în învăţământ sau cele privind evidenţa
rezultatelor şcolare sau a actelor de studii). În cazul refuzului de a furniza aceste date, Grădinița cu
Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare poate să refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate fi
pus în imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale in domeniul educaţional, iar în
cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului muncii şi dreptului fiscal. De asemenea Grădinița cu
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Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter
obligatoriu (de exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare
cu elevii, părinţii sau reprezentanţii legali ai acestora precum şi pentru realizarea ulterioară de
sondaje statistice (selectarea aleatoare a unui eşantion şi administrarea unui chestionar relativ la
aspectele educaţionale) utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. In cazul in care
persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea şi prelucrarea unor datelor cu caracter opţional,
au dreptul ca ulterior sa solicite excluderea din baza de date a Grădiniței cu Program Prelungit
Nr. 9 Satu Mare a acestor informaţii. Refuzul furnizării şi/ sau prelucrării datelor informaţiilor
opţionale poate duce la imposibilitatea ca Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare să
transmită informaţii despre serviciile sale.
b) În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera b) furnizarea datelor este necesară pentru ca persoanele
în cauză să poată beneficia de acces la respectivele categorii de programe de protecţie socială.
Refuzul de a furniza informaţii personale în acest scop poate duce la pierderea calităţii de beneficiar
a programelor de protecţie socială.
c) În situaţiile prevăzute la secţiunea II, litera d) informaţiile cu caracter personal se colectează şi
prelucrează pentru a respecta prevederile legale relativ la înregistrarea operaţiunilor financiar
contabile. Furnizarea informaţiilor din această categorie este obligatorie, refuzul de a le furniza duce
la imposibilitatea de a demara relaţii juridice între Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 Satu
Mare şi respectivele persoane.
V. Părţile care au acces la informaţiile cu caracter personal
Informatiile înregistrate sunt destinate utilizării de catre operator şi sunt comunicate numai
următorilor destinatari:
a) In cazul prevazut la secţiunea II, literele a), b), c) şi d): Persoana vizată, reprezentanţii legali ai
persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane
fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea judecătorească,
poliţia, organe de urmarire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii.
VI. Drepturile persoanelor a căror date personale sunt colectate şi/ sau prelucrate
La cererea persoanelor fizice, Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare confirmă dacă
prelucrează sau nu date personale, în mod gratuit. Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 Satu
Mare se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date anonime,
în mod gratuit, datele a caror prelucrare nu este conformă cu prevederile Regulamentului U.E. nr.
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679 / 2016.
Conform Regulamentului U.E. nr. 679 / 2016, persoanele fizice beneficiaza de dreptul de
acces, de interventie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a se
adresa justiției. Totodată, au dreptul să se opuna prelucrarii datelor personale care ii privesc si sa
solicite stergerea datelor, cu exceptia situatiilor prevazute de lege, cand prelucrarea de catre
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare a datelor este obligatorie.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către
Grădinița

cu

Program

Prelungit

Nr.

9

Satu

Mare

prin

intermediul

e-mailului

gradinita9nsm@gmail.com sau direct la sediul Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a va adresa justiţiei. Dacă unele din datele despre
dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
Regulamentul general privind protecția datelor vă recunoaște o serie drepturi în legătură cu
datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricăror greșeli din
fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea,
vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa
justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter
personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor. Mai
multe informații despre fiecare dintre aceste drepturi pot fi obținute prin consultarea tabelului
prezentat mai jos.
Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse
mai sus. Vă rugăm să rețineți următoarele aspecte dacă doriți să vă exercitați aceste drepturi:


Identitate. Luăm în serios confidențialitatea tuturor înregistrărilor care conțin date cu
caracter personal. Din acest motiv, va rugam sa ne transmiteti cererile dvs. cu privire la astfel
de înregistrări folosind adresa de e-mail aferenta contului dvs din site. In caz contrar, ne
rezervăm dreptul de a vă verifica identitatea prin solicitarea de informatii suplimentare care
au ca scop confirmarea identitatii dvs.



Onorarii. Nu vom solicita o taxă pentru a vă exercita vreun drept în ceea ce privește datele
dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care solicitarea dvs. de acces la informații
este nefondată, respectiv repetitivă sau excesivă, caz în care vom percepe o sumă rezonabilă
în asemenea circumstanțe. Vă vom informa despre orice onorarii aplicate înainte de a vă
soluționa cererea.



Durata de răspuns. Ne propunem să răspundem la orice solicitări valide în termen de
maximum o lună, cu excepția cazului în care acest lucru este deosebit de complicat sau dacă
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ați făcut mai multe solicitări, caz în care urmează să răspundem în termen de maximum doua
luni. Vă vom anunța dacă vom avea nevoie de mai mult de o lună. S-ar putea să vă întrebăm
dacă puteți să ne spuneți exact ce doriți să primiți sau ce anume vă îngrijorează. Acest lucru
ne va ajuta să acționăm mai repede si sa scurtam timpul de raspuns la solicitarea dvs.


Drepturile terțelor părți. Nu trebuie să respectăm o cerere în cazul în care ar afecta în mod
negativ drepturile și libertățile altor persoane vizate.

Drepturi vizate

Descriere
Puteți să ne cereți:
-să confirmăm dacă vă prelucrăm datele cu caracter personal;
-să vă punem la dispoziție o copie a acestor date;

Accesul

-să vă oferim alte informații despre datele dvs. cu caracter personal, cum ar fi datele pe
care le avem, la ce le folosim, cui i le divulgăm, dacă le transferăm în străinătate și cum
le protejăm, cât timp le păstrăm, ce drepturi aveți, cum puteți face o plângere, de unde
am obținut datele dvs., în măsura în care informațiile nu v-au fost deja furnizate prin
această informare.
Ne puteți cere să rectificăm sau să completăm datele dvs cu caracter personal inexacte

Rectificarea

sau incomplete.
Este posibil să încercăm să verificăm exactitatea datelor înainte de rectificarea acestora.
Ne puteți cere să vă ștergem datele cu caracter personal, dar numai în cazul în care:
-acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate; sau
-v-ați retras consimțământul (în cazul în care prelucrarea datelor se baza pe
consimțământ); sau
-dați curs unui drept legal de a vă opune; sau
-acestea au fost prelucrate ilegal; sau

Ștergerea
datelor

-ne revine o obligație legală în acest sens.
Nu avem obligația de a ne conforma solicitării dvs. de ștergere a datelor dvs. cu caracter
personal în cazul în care prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal este necesară:
-pentru respectarea unei obligații legale; sau
-pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.
Există anumite alte circumstanțe în care nu suntem obligați să respectăm solicitarea dvs.
de ștergere a datelor, deși acestea două sunt cele mai probabile circumstanțe în care vam putea refuza această solicitare
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Ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor cu caracter personal, dar numai în
cazul în care:
-acuratețea lor este contestată (a se vedea secțiunea de rectificare), pentru a ne permite să
verificăm acuratețea acestora; sau
-prelucrarea este ilegală, dar nu doriți ca datele să fie șterse; sau
Restricționarea
prelucrării
datelor

-acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate, dar dvs aveți
nevoie de ele pentru a constata, a exercita sau a apăra un drept în instanță; sau
-v-ați exercitat dreptul de a vă opune, iar verificarea dacă drepturile noastre prevalează
este în desfășurare.
Putem continua să folosim datele dvs. cu caracter personal în urma unei solicitări de
restricționare, în cazul în care:
-avem consimțământul dvs.; sau
-pentru a constata, exercita sau asigura apărarea unui drept în instanță; sau
-pentru a proteja drepturile copiilor sau ale altei persoane fizice sau juridice.
Ne puteți cere să vă furnizăm datele cu caracter personal într-un format structurat,
utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, sau puteți solicita ca acesta să fie

Portabilitatea „portat” direct către un alt operator de date, dar în fiecare caz numai dacă:
datelor

-prelucrarea se bazează pe consimțământul dvs. sau pe încheierea sau executarea unui
contract cu dvs; și
-prelucrarea se face prin mijloace automate.
Vă puteți opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care vă
aflați, prelucrării datelor dvs. cu caracter personal în temeiul interesului nostru legitim,
în cazul în care considerați că drepturile și libertățile dvs. fundamentale prevalează față

Opoziția

de acest interes.
De asemenea, vă puteți opune oricând prelucrării datelor dvs. în scop de marketing
direct (inclusiv crearea de profiluri), fără a invoca vreun motiv, caz în care vom înceta în
cel mai scurt timp posibil această prelucrare.
Puteți cere să nu faceți obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, dar

Luarea de
decizii
automate

numai atunci când decizia respectivă:
-produce efecte juridice cu privire la dvs.; sau
-vă afectează în alt mod similar și într-o măsură semnificativă.
Acest drept nu se aplică în cazul în care decizia la care s-a ajuns în urma luării automate

Grădiniţa cu program prelungit nr.9 C.U.I.: 4038920
ADRESA: Aleea Tîrnavei Nr.18 LOC.: Satu Mare JUD.: Satu Mare COD postal 440145
TEL./ FAX. :+40-36-180-4852 WEB: www.gradinita9-satumare.ro
E-MAIL: gradinita9sm@gmail.com si office@gradinita9-satumare.ro

a deciziilor:
-ne este necesară pentru a încheia sau a derula un contract cu dvs.;
-este autorizată prin lege și există garanții adecvate pentru drepturile și libertățile dvs.;
sau
-se bazează pe consimțământul dvs. explicit.
Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la
prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității
de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București,
Plângeri

Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail:anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de
supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom
depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale
amiabilă.

VII. Prelucrarea datelor speciale
Grădinița cu Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare va prelucra următoarele date speciale, în
următoarele condiții:
a. Date privind confesiunea unei persoane, în scopul prelucrării documentelor candidaților la un
post de profesor de religie / profesorilor de religie din cadrul unităților de învățământ preuniversitar
din județul Satu Mare
a.1. Accesul la acest tip de date personale este permis persoanelor din cadrul departamentului
de secretariat.
a.2. Transferul acestor date personale privind confesiunea religioasă se face, în concordanță
cu prevederile legale, către Ministerul Educației Naționale.

b. Date privind sănătatea angajaților Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare
b.1. În relația cu cabinetul de medicina muncii, informațiile furnizate sunt confidențiale și
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privesc doar capacitatea de muncă a angajatului, fișa de medicina muncii fiind păstrată de
departamentul pentru resurse umane.
b.2. Informațiile aferente certificatelor de concediu medical sunt confidențiale și sunt
gestionate, în condițiile legii, de departamentul salarizare / contabilitate.
b.3. Angajații Grădinița cu Program Prelungit

Nr. 9 Satu Mare nu au obligația

dezvăluirii secretului diagnosticului medical către angajator.
c. Date privind apartenența la sindicate
În relația cu angajații care sunt afiliați unor sindicate, Grădinița cu Program Prelungit Nr.
9 Satu Mare poate solicita nominalizarea sindicatului cu scopul direcționării a 1% din salariul
angajatului către sindicatul afiliat. Accesul la acest tip de informații îl are departamentul salarizare /
contabilitate și responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal.
d. Date personale care nu se solicită
Nu se vor solicita date personale care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice,
confesiunea religioasă - cu excepțiile prevăzute mai sus -, convingerile filosofice, apartenența
sindicală - cu excepția prevăzută mai sus -, prelucrarea de date biometrice și genetice, date privind
sănătatea –cu excepțiile prevăzute mai sus -, viața sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane
fizice.
VIII. Utilizarea mijloacelor de comunicare electronică în cadrul sarcinilor de serviciu
Angajații Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare vor utiliza în cadrul sarcinilor
de serviciu adrese de e-mail de serviciu, nu personale, iar la încheierea contractului de muncă au
obligația de a se asigura că toate datele personale (altele decât cele ale propriei persoane) sunt
transferate către noul titular al postului.
VIII. Încălcarea securității datelor cu caracter personal
Angajații Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare care observă o încălcare a
securității datelor cu caracter personal sau situații de vulnerabilitate vor notifica de urgență
responsabilul prelucrării datelor cu caracter personal, în mod direct sau în scris, pe adresa de e-mail
dedicată.
Responsabilul prelucrării datelor cu caracter personal va comunica situația la ISJ SM și va
notifica Autoritatea de supraveghere, în conformitate cu prevederile art. 33 din Regulamentul U.E.
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nr. 679 / 2016. De asemenea, va lua toate măsurile necesare diminuării consecințelor.

IX. Aspecte finale
Angajații Grădiniței cu Program Prelungit Nr. 9 Satu Mare vor afișa public date cu
caracter personal doar dacă există acordul persoanei / persoanelor în cauză. În situația în care acordul
este negative, se poate recurge la anonimizare.
X. Responsabilul desemnat pentru supravegherea prelucrării datelor cu caracter personal este
director SUPURAN GABRIELA IOANA și prof. PONȚOC DANIELA FLORICA

ELABORAT COMISIE GDPR
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