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                  Notă de informare privind protecţia datelor personale 
 

     
     Colegiul National “I.L.CARAGIALE” prin intermediul serviciului Secretariat,  prelucrează datele 
dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale. 
     Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de  Colegiul National “I.L.CARAGIALE” sunt: 
numele si prenumle, numele si prenumle membrilor de famile, sexul, data si locul nasterii, cetatenia, 
semnatura, date din actele de stare civila,nr.dosarului de pensie, nr.asigurariisociale/asigurarii de 
sanatate, telefon/fax, adresa (domiciliu/resedinta), e-mail, profesie, loc de munca, formare profesionala 
(diplome/studii), situatie familiara, situatie economicasi financiara   CNP, numarul si seria actului de 
identitate, originea rasiala, starea de sanatate. 
      Datele cu caracter personal sunt preluate de la  următoarele categorii de persoane fizice: elevi, 
părinţi, reprezentanţi legali, alţi membri ai familiei, candidaţi la testele sau examenele naţionale, viitorii 
elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic. 
       Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare; eliberarii documentelor de studiu, 
plata alocatiei, asigurarea manualelor şcolare, Programul "Euro200", Programul "Bani de liceu", 
asigurarea transportului şcolar, burse, statistica , cercetare stiintifica, servicii financiar-bancare etc. 
        Refuzul dvs. determină imposibilitatea derularii activitatilor descrise mai sus. 
        Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai 
următorilor destinatari: Inspectoratul Scolar, Baza de date nationala a educatiei, Autoritati Publice 
Centrale/Locale. 
        Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de 
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor 
personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi 
adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la secretariatul Colegiul National “I.L.CARAGIALE”. 
         De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 

 
 
 
 
Observaţie: 

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept 

de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile 

financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă 

prelucrarea are un caracter obligatoriu;  

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea 

datelor sale personale în scopuri de marketing direct. 

 
 


