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Informare privind protecția datelor cu caracter personal
Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce
priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, Casa Corpului Didactic Alba este un operator
de date.
Datele de contact ale Casei Corpului Didactic Alba sunt următoarele:
sediul în Alba Iulia, Str. Gabriel Bethlen, Nr.7, jud. Alba, Cod 510009, România, cod fiscal
4681797.
1. De ce colectăm informații despre dumneavoastră
Casa Corpului Didactic Alba colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter
personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul
furnizării serviciilor educaţionale de formare continuă prin programe de formare continuă, de
derulare a unor activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural, în conformitate cu prevederile
art. 244 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 1/2011.
Sunteţi obligat (ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopului
menţionat mai sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea,
organizarea şi furnizarea serviciilor educaţionale de formare continuă prin programe de formare
continuă, de derulare a unor activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural.
2. Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:
Legea educației nr. 1 / 2011, modificată și republicată
Regulamentul UE nr. 679 / 2016
Regulamentul actelor de studii pentru învățământul preuniversitar - Ordinul nr. 4596/2020
pentru completarea Regulamentului privind regimul actelor de studii și al documentelor școlare
gestionate de unitățile de învățământ preuniversitar, aprobat prin Ordinul ministrului educației
naționale și cercetării științifice nr. 3.844/2016;
Regulamentul de organizare și funcționare a CCD - ORDIN Nr. 5554 din 7 octombrie 2011
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a casei corpului didactic
Legea nr. 190/2018
Legea nr. 129 din 15 iunie 2018
În conformitate cu Regulamentul UE nr. 679 / 2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter
personal îndeplinește una dintre următoarele condiții: persoana vizată și-a dat consimţământul,
este necesară în baza unui contract, este necesară în baza unei obligaţii legale, este necesară pentru
îndeplinirea unei sarcini în interes public sau este necesară pentru interesele legitime ale
operatorului sau ale unei terțe părţi.
Legalitatea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal o reprezintă
- articolul 6 alineatul (1) litera (b) din GDPR - prelucrare în scopuri precontractuale şi contractuale
precum şi
- pentru îndeplinirea unei obligaţii legale care îi revin operatorului (CCD Alba), conform
articolului 6 alin. (1) litera c) din GDPR.
În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal (ex. date
privind starea dvs. de sănătate), CCD Alba solicită consimţământul dvs. în conformitate cu
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prevederile art. 9 alin. (2) lit. (a) din GDPR. Efectuarea de studii statistice, în măsura în care vor
fi făcute, se vor face în baza art. 9 alin. (2) lit. (j) din GDPR.
3. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) care vă sunt solicitate şi supuse
prelucrărilor sunt următoarele:
- nume, prenume,
- CNP,
- seria şi nr. de la Cl/Pasaport,
- sexul;
- data şi locul naşterii;
- cetăţenia;
- semnătura;
- datele din actele de stare civilă;
- profesie;
- loc de muncă;
- formare profesională - diplome, studii;
- situaţia familială;
- CV;
-detalii de contact - număr de telefon personal, adresă de email, adresa de
domiciliu/reşedinţă etc.;
- date bancare.
Ne rezervăm dreptul de a decide ce date vom avea nevoie pentru îndeplinirea contractelor
cu dumneavoastră în calitate de cursant, strict în conformitate cu prevederile legale.
Destinatarii informaţiilor sunt:
• Ministerul Educației Naționale și consiliile subordonate acestuia;
• Biblioteca Națională;
• Inspectoratul Școlar Județean, instituții partenere furnizoare de servicii educaționale și formare
continuă;
• Poliţie, Parchet, Instanțe.
• Autorități publice locale și naționale.
De asemenea,
a) Datele personale furnizate de dumneavoastră, în calitate de cursant, în mod liber, notate pe
propria răspundere pe formularele-tip folosite la inscriere, dar si copiile după documentele
de identitate, de stare civilă, studii şi calificări, starea de sănătate, date fiscale/bancare, sunt
necesare în contextul îndeplinirii obligaţiilor legale privind derularea programului de
formare.
b) Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate pentru:
- Organizarea și desfășurarea unor activităţi cu caracter ştiinţific, metodic şi cultural;
- Organizarea si desfasurarea programelor de formare;
- Comunicarea formator – cursant, CCD - cursant;
- Respectarea oricărei cerinţe legale de reglementare în domeniul sănătăţii şi securităţii muncii
(colaborarea şi schimbul de informaţii cu medicul de medicina a muncii, prevenirea si stingerea
incendiilor PSI/SU);
- Scopuri arhivistice;
- Scopuri statistice.
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4. Cum protejăm informațiile confidențiale colectate
Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă
electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un
nivel de securitate adecvat și cu acces autorizat pentru personalul desemnat în acest sens.
De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere
contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care
datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.
5. Locația de stocare și durata de stocare
Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele Casei Corpului Didactic
Alba.
Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate
cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale Casei Corpului Didactic Alba și cu cele mai bune
practici din acest domeniu.
6. Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform Regulamentului UE nr. 679 / 2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele
personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de
a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi
supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată
competente.
Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul
dumneavoastră, aveţi dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta
legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.
Conform Regulamentului nr. 679 / 2016 - GDPR, aveți dreptul de a depune o plângere la
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe
detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi prin formularea unei solicitări
de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă actualiza
informațiile, contactați Casa Corpului Didactic Alba, prin intermediul adresei de e-mail
office@ccdab.ro . Pentru a vă putea răspunde într-un mod eficient, va trebui să ne furnizați
identitatea dumneavoastră (nume, prenume, CNP și adresă).
Datele de natură personală deținute de către Casa Corpului Didactic Alba sunt supuse
condițiilor din Regulamentul UE nr. 679 / 2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la
toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor limitări.

