
Liceul Teoretic “Decebal” Constanţa 

 

Măsurile luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor 
 

 

 

Măsurile luate pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor  

I. Categorii de persoane 

Liceul Teoretic „Decebal” Constanta, Constanta prelucreaza datele cu caracter personal 

urmatoarelor categorii de persoane fizice în scopul prevazut la sectiunea II. 

a. elevi,  parinti ai acestora, reprezentanti legali ai acestora, membri ai familiei, candidati la 

examenele sau testele nationale, viitori elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, 

personal nedidactic în relatii contractuale cu Liceul Teoretic „Decebal” Constanta, 

candidati la concursurile de ocupare a posturilor vacante/rezervate. 

b. elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice 

persoana care intra în Liceul Teoretic „Decebal” Constanta – unitate dotata cu sistem de 

supraveghere video. 

c. Orice persoana fizica sau juridica care are raporturi de natura comerciala sau contractuala 

cu Liceul Teoretic „Decebal” Constanta. 

II. Scopul colectarii si prelucrarii  

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea 

datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ale Legii 

506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private în sectorul 

comunicatiilor electronice, Liceul Teoretic „Decebal” Constanta are obligatia de a administra în 

conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate datele personale care îi sunt furnizate 

despre categoriile de persoane fizice prevazute la sectiunea I. 

Scopul colectarii datelor este: 

- Examene nationale, burse, programe sociale, acte de studii, salarizare, ocuparea posturilor 

vacante/rezervate , olimpiade, concursuri şcolare, asigurarea manualelor, adeverinţe,  etc. 

 

III. Motivatia colectarii si prelucrarii 

a. scopul major pentru care Liceul Teoretic „Decebal” Constanta colecteaza date cu caracter 

personal tine de prelucrari ale informatiilor pe baza carora se poate lua decizii coerente si 

corecte în managementul sistemului educational. Desi învatamântul obligatoriu este gratuit, 

persoanele fizice sunt obligate sa furnizeze o serie de date obligatorii (informatii despre 

identitatea persoanei, precum si a parintilor sau ai reprezentatilor legali, acceptul 

monitorizarii video pentru sporirea securitatii în sistem,ul educational), în cazul prevazut la 

sectiunea II litera a si c, acestea fiind necesare în vederea derularii/ initierii de raporturi 

juridice cu Liceul Teoretic „Decebal” Constanta cu respectarea prevederilor legale (de ex. 

cele privind relatia cu angajatii, cele privind înscrierea în învatamânt cele privind evidenta 

rezultatelor şcolare sau a actelor de studii). În cazul refuzului de a furniza aceste date, 

unitatea poate sa refuze initierea de raporturi juridice întrucât poate fi pus în imposibilitatea 

de a respecta cerintele reglementarilor speciale în domeniul educational, iar în cazul 

angajatilor a prevederilor dreptului muncii şi dreptului fiscal. De asemenea, Liceul Teoretic 

„Decebal” Constanta colecteaza si o serie de informatii care nu au caracter obligatoriu ( de 

ex. adresa de email, telefon) în vederea îmbunatatirii modului de comunicare cu elevii, 



părintii sau reprezentanţii legali ai acestora, utilizând comunicarea prin sistemul postei 

electronice, în cazul în care persoanele fizice şi-au dat acordul pentru colectarea si 

prelucrarea unor date cu caracter optional. Aceste persoanae au dreptul ca ulterior să 

solicite excluderea din baza de date a Liceului Teoretic „Decebal” Constanta a acestor 

informatii. Refuzul furnizării şi/sau prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce la 

imposibilitatea ca Liceul Teoretic „Decebal” Constanta să transmită informaţii despre 

serviciile sale (de ex. noutăţi despre testele nationale) 

b. în situatiile în care  furnizarea datelor este necesara pentru ca persoanele în cauza sa poata 

beneficia de acces la respectivele de categorii de programe de protectie sociala. Refuzul de 

a furniza informatii persoanele în acest scop poate duce la pierderea calitatii de beneficiar a 

programelor de protectie sociala. 

c. În situatiile prevazute la sectiunea II litera c, informatiile cu caracter personal se colecteaza 

si prelucreaza pentru a respecta prevederile legale relativ la înregistrarea operatiunilor 

financiar-contabile. Furnizarea informatiilor din aceasta categorie este obligatorie, refuzul 

de a le furniza duce la imposibilitatea de a demara relatii juridice între Liceul Teoretic 

„Decebal” Constantasi respectivele persoane.  

IV. Partile care au acces la informatiile cu caracter personal. 

Informatiile înregistrate sunt destinate utilizarii de catre operator si sunt comunicate numai 

urmatorilor destinatari:  

-  persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, angajati ai operatorului cu drept 

de acces, împuternicitul operatorului, alte persoane fizice/juridice care prelucreaza datele 

personale în numele operatorului, autoritatea judecatoreasca, politia, organe de urmarire 

penala si alte institutii abilitate de lege sa solicite informatii. 

V. Drepturile persoanelor ale caror date personale sunt colectate si/sau prelucrate 

La cererea persoanelor fizice, Liceul Teoretic „Decebal” Constanta confirmă dacă prelucrează 

sau nu date personale, în mod gratuit pentru o solicitate pe an. Liceul Teoretic „Decebal” 

Constanta se obligă să rectifice, să actualizeze, să blocheze, să şteargă sau să transforme în date 

anonime, în mod gratuit, datele a căror prelucrare nu este conformă cu prevederile legii 677/2001.  

Conform Legii 677/2001, persoanele fizice beneficiază de dreptul de acces, de interventie 

asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a se adresa justitiei. 

Totodată au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea 

datelor, cu exceptia situatiilor prevăzute de lege când prelucrarea de către Liceul Teoretic 

„Decebal” Constanţa a datelor este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteţi adresa 

cu o cerere scrisă, datată şi semnată către Liceul Teoretic „Decebal” Constanta sau direct la sediul 

Liceul Teoretic „Decebal”  din Constanta, str. Horia Agarici nr. 4. De asemenea, vă este 

recunoscut dreptul de a vă dresa justitiei. Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt 

incorecte, vă rugăm să ne informati cât mai curând posibil. 


