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NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL 

 

Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova, în calitate de operator de date cu caracter 

personal, cu sediul în Mun. Craiova, str. Petru Rareș, nr. 2, CUI: 10815397, tel.: 0351.443.500/ 

0251.522.458, adresa web: http://www.umfcv.ro, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter 

personal, prin mijloace automatizate/manuale, cu scopul de a respecta prevederile legale (art. 6, 

alin. 1 lit. c – GDPR), conform:  

✓ Legii 1 / 2011 – Legea Educației Naționale;  

✓ Legii 288/2004 privind organizarea studiilor universitare;  

✓ HG 728/2016 – conținutul și formatul actelor de studii care vor fi eliberate absolvenților,  

✓ HG 607/2014 privind aprobarea conținutului și formatului actelor de studii care vor fi 

eliberate absolvenților ciclului I - studii universitare de licență. 

✓ OUG nr. 133/ 2000 privind învățământul universitar si postuniversitar cu taxă, peste 

locurile finanțate de la bugetul de stat, cu modificările și completările ulterioare; 

✓ OMEN nr. 6102/2016 – Metodologia cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de 

studii universitare de licență, de masterat și de doctorat;  

✓ OMEN nr. 3473/2017 – Metodologia de primire la studii și școlarizare a cetățenilor străini 

începând cu anul școlar 2020-2021; 

 

Sunteți obligat să furnizați datele dumneavoastră personale, acestea fiind necesare în scopul 

înscrierii la admitere a candidaților, înmatriculării studenților/ masteranzilor/ doctoranzilor, 

desfășurării unor activități specifice domeniului educațional și derulării raporturilor juridice 

între dumneavoastră și universitate. În cazul refuzului sau al nefurnizării acestor date în mod 

corect și complet, universitatea ar putea fi pusă în situația nerespectării reglementărilor legale 

specifice din domeniul educațional. 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai 

următorilor destinatari: persoana vizată (dumneavoastră), în anumite cazuri celorlalte direcții din 

cadrul universității (ex. Direcția Financiar-Contabilă), altor instituții guvernamentale (ex. 

Ministerul Educației și Cercetării) și, după caz, furnizorilor de aplicații/ platforme electronice 

pentru desfășurarea activităților didactice online. 

UMF Craiova stochează și păstrează datele dumneavoastră personale până la încheierea 

perioadei de studii – admitere / arhivare conform legislației naționale. La sfârșitul perioadei de 

stocare și prelucrare a datelor conform scopurilor menționate, datele dumneavoastră vor fi șterse 

din procesele curente și vor fi arhivate conform legislației naționale. 

Datele cu caracter personal supuse prelucrării privesc: numele și prenumele, codul numeric 

personal, sexul, data și locul nașterii, cetățenia, etnia, semnătura, telefon/fax, adresa (domiciliu/ 
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reședința), e-mailul, imagine, voce, videoclipuri, mesaje, IP, profesie, statutul pe piața muncii, 

formarea profesională – diplome – studii, situația familială, date privind sănătatea, inclusiv cele 

privind apartenența la o categorie defavorizată pe baza unor dizabilități, precum și date cu 

caracter special furnizate de beneficiari și pentru care vă exprimați în scris și în mod expres 

acordul de utilizare a acestora, referitoare la codul numeric personal și seria și numărul actului 

de identitate/ pașaport, în scopul prelucrării acestora pentru întocmirea oricărei situații în 

legătură cu activitatea profesională a dvs. 

Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi: dreptul de a fi 

informat,  dreptul de acces la datele cu caracter personal, dreptul la rectificare, dreptul la 

portabilitatea datelor, dreptul de opoziție, dreptul privind ștergerea datelor, dreptul de a 

restricționa prelucrarea, dreptul de a nu face obiectul unei decizii și dreptul de a depune plângere 

la autoritatea de supraveghere. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere 

scrisă, datată și semnată la sediul Facultății de care aparțineți sau la care ați depus datele 

personale. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și justiției. 

Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecția datelor cu privire la toate chestiunile 

legate de prelucrarea datelor lor și la exercitarea drepturilor lor în temeiul  art. 38,  alin. (4) din 

Regulamentul (UE) nr. 679/2016. Responsabilul cu Protecția Datelor cu Caracter Personal al 

Universității de Medicină și Farmacie din Craiova este domnul Marius Țucă și poate fi contactat 

la adresa de e-mail: dpo@umfcv.ro. 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

 

Subsemnatul / Subsemnata ___________________________________________, declar că am luat 

la cunoștință conținutul prezentei informări și declar că l-am înțeles în integralitatea sa și totodată 

îmi exprim consimțământul în mod liber, expres și neechivoc, pentru utilizarea acestora în 

scopurile menționate anterior. 

 

Data:                             Semnătura: 

 

_____________________________                                  _____________________________ 
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