Notă de informare
COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” IAȘI, cu sediul în IAȘI, tel. 0332/418760, fax
0232/218240, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră
personale şi drepturile pe care le aveţi în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679
al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR)
şi legislaţia naţională privind protecţia şi securitatea datelor personale, în vigoare.
Scopurile și baza legală a prelucrărilor
COLEGIUL NAȚIONAL „VASILE ALECSANDRI” IAȘI are obligaţia de a prelucra în condiţii de
siguranţă şi numai pentru scopurile specificate datele cu caracter personal ale elevilor.
Unitatea de învăţământ prelucrează datele personale în conformitate cu prevederile GDPR,
în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specific aplicabile, în scopul realizării
atribuţiilor,drepturilor şi obligaţiilor legale, precum şi sarcinilor care servesc interesului public,
respective în scopul derulării concursurilor pentru admiterea în clasa a V-a.
Dacă nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal nu se pot derula
concursurile în condiţiile prevăzute de prevederile legale în vigoare.
Tipurile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Se prelucrează numai datele personale necesare în scopul menţionat respectiv: numele,
iniţiala tatălui și prenumele candidaților.
Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor, strict în
conformitate cu prevederile legale.
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către unitatea de învăţământ şi
sunt comunicate următorilor destinatari, dacă este cazul:
• instituţii publice, conform prevederilor legale
• în cadrul activităţii de control.
Perioada de stocare a datelor personale
Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor
demersurilor întreprinse pentru îndeplinirea atribuţiilor legale după care vor fi arhivate potrivit
legislaţiei aplicabile.
Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la rectificare,
dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitate a
datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a formula plângere la ANSPDCP. Pentru exercitarea
drepturilor dvs. aveţi dreptul de a contacta responsabilul cu protecţia datelor din cadrul
Colegiului Național „Vasile Alecsandri” sau să vă adresaţi în scris unităţii de învăţământ
(contact@cnvais.ro).

Notă: Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Iași este operator de date cu caracter personal, conform legii, în
scopul realizării atribuţiilor, drepturilor şi obligaţiilor legale precum şi sarcinilor care servesc interesului public.

