MINISTERUL EDUCAȚIEI

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA
ŞI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova, în calitate de operator de date cu
caracter personal, cu sediul în Mun. Craiova, str. Petru Rareş nr. 2, CUI: 10815397,
tel. 0351.443500/0251.522.458, adresa web: http://www.umfcv.ro, prelucrează şi stochează
datele cu caracter personal furnizate de către candidaţii la procesul de înscriere la studiile
universitare organizate de U.M.F. Craiova, cu scopul de a respecta prevederile legale conform
Ordinului ministrului educaţiei naţionale şi cercetării ştiiinţifice nr. 6102/2016 – Metodologia
cadru privind organizarea admiterii în ciclurile universitare de licenţă, de masterat şi de
doctorat, cu modificările şi adăugirile ulterioare.
În acest sens, sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastră personale, acestea
fiind utilizate în scopul înscrierii la admitere a candidaţilor, înmatriculării studenţilordoctoranzi, desfăşurării unor activităţi specifice domeniului educaţional şi derulării raporturilor
judidice dintre dumneavoastră şi universitate. În cazul refuzului sau al nefurnizării acestor date
în mod corect şi complet, universitatea ar putea fi pusă în situaţia nerespectării reglementărilor
legale specifice domeniului educaţional.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate
numai următorilor destinatari: persoana vizată (dumneavoastră), în anumite cazuri celorlalte
direcţii din cadrul universităţii (ex. Direcţia Financiară) şi altor instituţii guvernamentale (ex.
Ministerul Educaţiei).
Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova stochează şi păstrează datele
dumneavoastră până la încheierea perioadei de studii – admitere / arhivare conform legislaţiei
naţionale. La sfârşitul perioadei de stocare şi prelucrare a datelor conform scopurilor
menţionate, datele dumneavoastră vor fi şterse din procesele curente şi vor fi arhivate conform
legislaţiei naţionale.
Datele cu caracter personal supuse prelucrării privesc: numele şi prenumele, sexul, data
şi locul naşterii, cetăţenia, etnia, religia, data de eliberare/expirare a actului de
identitate/paşaportului, semnătura, telefon/fax, adresa (domiciliul/reşedinţa), e-mailul,
profesia, statutul pe piaţa muncii, formarea profesională – diplome – studii – foaia
matricolă/supliment diplomă, situaţia familială, numele, prenumele şi ocupaţia părinţilor, date
privind sănătatea, inclusiv cele privind apartenenţa la o categorie defavorizată pe baza unor
dizabilităţi, precum şi date cu caracter special furnizate de candidaţi şi pentru care vă exprimaţi
în scris şi în mod expres acordul de utilizare a acestora, referitoare la codul numeric personal
şi seria şi numărul actului de identitate/paşaport în scopul prelucrării acestora pentru întocmirea
oricărei situaţii în legătură cu activitatea dumneavoastră profesională.
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Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, de
intervenţie asupra datelor cu titlu gratuit, de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale
automatizate, inclusiv crearea de profiluri. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa
cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul facultăţii/şcolii doctorale de care aparţineţi sau la
care aţi depus actele personale. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa
Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei.
Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecţia datelor cu privire la toate
chestiunile legate de prelucrarea datelor lor şi la exercitarea drepturilor lor în temeiul art.38,
alin.(4) din Regulamentul (UE) nr. 679/2016. Responsabilul cu Protecţia Datelor cu Caracter
Personal al Universităţii de Medicină şi Farmacie din Craiova este domnul Marius ŢUCĂ şi
poate fi contactat la adresa de e-mail: dpo@umfcv.ro.
......................................................................................................................................................

ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ŞI STOCAREA DATELOR
CU CARACTER PERSONAL
Subsemnatul / Subsemnata ...........................................................................
.................................................... declar că am luat la cunoştinţă conţinutul
prezentei informări şi declar că l-am înţeles în integralitatea sa şi, totodată, îmi
exprim consimţământul în mod liber, expres şi neechivoc pentru utilizarea
acestora în scopurile menţionate anterior.

Data:

Semnătura,

...............................

................................................

