Anexa la Procedura nr. 29085/06.06.2022
NOTA DE INFORMARE
Unitatea de 1nvatamant - centru de examen pentru examenul de Evaluare Nationala -2022,
cu sediul 1n
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE LABIȘ"
STRADA FIRIDEI NR.2
021/3486271
021/3486271
_____________
, tel. _______
, fax: _______
, va
informeaza prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastra personale �i drepturile pe
care le aveti 1n conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European �i al
Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit 1n continuare GDPR) �i legislatia nationala privind protectia
�i securitatea datetor personale, 1n vigoare.
Scopurite �i baza legala a prelucrarilor
In conformitate cu Metodologia de organizare $; desfa$urare a evaluiirii nationale pentru
elevii clasei a VI/I-a 1n anul $COiar 2010-2011, aprobata prin Ordinut ministrului educatiei,
cercetarii, tineretutui �i sportului nr. 4801 /201 O privind organizarea �i desfi1�urarea evaluarii
nationale pentru elevii clasei a VIII-a 10 anul �colar 2010-2011, valabila, conform prevederilor
O.M.E. nr. 5149/2021 privind organizarea �i desfa�urarea evaluarii nationale pentru absolventii
clasei a VIII-a 1n anul �colar 2021-2022, unitatea de 1nvatamant - centru de examen pentru
Evaluarea Nationala -2022,
ȘCOALA GIMNAZIALĂ "NICOLAE LABIȘ"
are obligatia de a prelucra 1n conditii de siguranta �i numai pentru scopurile specificate datele cu
caracter personal ale elevilor.
Unitatea de 'invatamant prelucreaza datele personale 1n conformitate cu prevederile GDPR, 1n
catitate de operator, in conformitate cu prevederile specifice aplicabile, in scopul realizarii
atributiilor, drepturilor �i obtigatiilor legate, precum �i sarcinilor care servesc interesului public,
respectiv in scopul derularii Evaluarii Na\ionale.
Daca nu sunte\i de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal nu se poate derula
Evaluarea Nationala 1n conditiile prevazute de prevederile legate 'in vigoare.
Ttpuri de date cu caracter personal pe care le prelucram
Se prelucreaza numai datele personale necesare 1n scopul mentionat respectiv: numele, initiala
tatalui, prenumele candida\ilor.
Ne rezervam dreptul de a solicita alte date necesare pentru indeplinirea atributiilor, strict 'in
conformitate cu prevederile legate.
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal
Datele dumneavoastra personale sunt destinate utilizarii de catre unitatea de invatamant �i sunt
comunicate urmatorilor destinatari, daca este cazul:
• institutii publice, conform prevederilor legate
• instantelor de judecata 1n vederea formularii de actiuni �i reprezentarii 'in instanta
• 'in cadrul activitatii de control.
Perioada de stocare a datelor personale
Datele dumneavoastra personale sunt stocate 1n perioada necesara efectuarii tuturor
demersurilor 1ntreprinse pentru 1ndeplinirea atributiilor legate dupa care vor fi arhivate potrivit
legislatiei aplicabile. Datele dumneavoastra cu caracter personal se afi�eaza la avizierul unitatii de
1nvatamant pentru o perioada de o tuna, iar pe pagina de internet a Ministerului Educatiei � a
inspectoratelor �colare pana la 'implinirea termenului de 2{doi) ani de la data afi�arii.
Drepturile dumneavoastra �i modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legate aplicabile, beneficiaii de dreptul de acces, dreptul la rectificare,
dreptul la �tergerea datelor, dreptul la restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitatea
datelor, dreptul la opozitie, dreptul de a formula plangere la Autoritatea Na\ionala de
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
Pentru exercitarea drepturilor dvs. aveti dreptul de a contacta responsabilul cu protectia datelor
din cadrul Ministerului Educa\iei dpo@edu.gov.ro sau sa va adresati 1n scris unitatii de 'invatamant centru de examen pentru Evaluarea Nationala.
ME este operator de date cu caracter personal. conform legii, 1n scopul realiz!rii atribw;iilor, drepturilor �i obliga{iilor
legale precum �i sarcinilor care servesc interesului public. Detalii cu privire la scopul prelucrarii datelor cu caracter
personal sunt postate pe site-ul www.edu ro la sectiunea Protectia datelor personale.

