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NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PERSONALE
- Studenți, masteranzi, doctoranzi- reînmatriculare, act adițional
Conform cerințelor Regulamentului European 679/2016 privind protecția datelor cu caracter
personal, USAMV Iași are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile
specificate datele personale pe care ni le furnizați .
Datele dvs. personale vor fi prelucrate de Universitatea de Științe Agricole și Medicină
Veterinară Ion Ionescu de la Brad, Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr.3, telefon 0232-407407,fax 0232260650, în baza Art. 4, alin. (8) din Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor
fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.
Am numit un responsabil cu prelucrarea datelor cu caracter personal care poate fi contactat la
sediul nostru din Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr.3, e-mail dga@uaiasi.ro.
Datele dvs. personale vor fi prelucrate legal în scop de Management al Relațiilor cu
Studenții , Facultatea de…………….. din cadrul USAMV Iași, pentru:
 Reînmatriculare studii licență/master/doctorat;
 În vederea acordării de burse, premii etc.
 Formalități pentru cazarea în cămin, în cazul opțiunii pentru acest lucru;
 Participare simpozioane, întruniri sau alte manifestări cu caracter științific;
 Protecția și prevenirea infracțiunilor;
 Statistici privind evoluția educațională, număr de studenți și alte criterii legate de
procesul educativ;
Prelucrăm datele dvs. pentru procesul de admitere în baza Regulamentelor Interne și le
divulgăm către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal doar
la solicitarea acestuia pentru a verifica transparența procesului de recrutare, nu le divulgăm către alți
destinatari neautorizați și nu le transferăm către alte țări sau organizații internaționale.
În sensul Regulamentului European 679/2016 privind protecția persoanelor fizice referitor la
prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date vă facem cunoscute drepturile
dvs.:
- Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs.
personale;
- Dreptul la acces – puteți cere acces la datele dvs. personale;
- Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa;
- Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, printr-un act de
voință, în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
- Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul în care
contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;
- Dreptul de opozitie – puteți să vă opuneți, în special, prelucrărilor de date care nu se întemeiază pe
interesul nostru legitim;
- Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați
furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date să fie
transmise altui operator;
- Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a datelor
personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
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-

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază pe
consimțământul dvs., îl puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea efecte doar
pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă;

Pentru orice sesizare sau reclamație care privește încălcarea drepturilor dvs., vă puteți
adresa USAMV Iași, Aleea Mihail Sadoveanu nr.3, e-mail dga@uaiasi.ro sau Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Data

Nume, prenume, semnătură
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