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GHID PRIVIND APLICAREA PREVEDERILOR GDPR ÎN RELAŢIA CU CANDIDATUL LA 

OCUPAREA UNUI POST VACANT/ANGAJATUL/SALARIATUL/VOLUNTARUL 
UNIVERSITĂŢII DIN PITEŞTI 

 
1. SCOP GENERAL 
Scopul acestui ghid este de a informa şi sensibiliza toate structurile Universităţii din Piteşti în general şi 
Direcţia Resurse Umane în principal, referitor la principiile de bază şi reglementările GDPR în ceea ce 
priveşte protecţia datelor cu caracter personal şi a impactului pe care îl au acestea asupra activităţilor 
zilnice în relaţia cu candidatul la ocuparea unui post vacant, angajatul Universităţii din Piteşti. 
 
2. OBIECTIVE 
Acest ghid are ca obiective principale: 

o Să constituie un instrument de orientare în aplicarea prevederilor GDPR în relaţia cu cu 
candidatul la ocuparea unui post vacant, angajatul, salariatul, voluntarul Universităţii din Piteşti; 

o Să sprijine Serviciul RUS şi toate structurile UPIT, ce interacţionează în mod direct cu candidatul 
la un post vacant/angajatul/salariatul/voluntarul universităţii (denumit generic „persoană vizată” 
în acest context), să facă o evaluare a stadiului protecţiei datelor cu caracter personal şi a 
măsurilor de securitate adoptate la nivel de fiecare proces sau activitate; 

o Să contribuie la actualizarea procedurilor, măsurilor de securitate aplicate, în conformitate cu 
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, Legii Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, Cartei 
Universităţii;  

o Să ajute la stabilirea unui mod (transparent şi în conformitate cu prevederile GDPR) de colectare, 
prelucrare, retenţie şi distrugere a datelor cu caracter personal ale 
candidaţilor/angajaţilor/salariaţilor/voluntarilor UPIT, în vederea desfăşurării activităţilor zilnice 
în cadrul Direcţiei R.U.;  

o Să ajute structurile UPIT implicate în procese de recrutare/angajare să îşi consolideze 
informaţiile referitoare la protecţia datelor candidaţilor/angajaţilor/salariaţilor/voluntarilor şi să 
îsi creeze propriile regulamente interne pentru respectarea măsurilor de protecţie a datelor cu 
caracter personal. 

3. DEFINIŢII 
În Regulamentul GDPR sunt prevăzute următoarele definiţii:  

3.1. „date cu caracter personal” - înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată 
sau identificabilă (denumită generic „persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o 
persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de 
identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator 
online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, 
genetice, psihice, economice, culturale sau sociale;  

3.2. „prelucrare” - înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu 
caracter personal sau  asupra  seturilor  de   date   cu caracter  personal, cu sau fără  utilizarea de 
mijloace automatizate, cum ar fi colectarea,  înregistrarea,  organizarea, structurarea, stocarea, 
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adaptarea  sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, 
diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, 
ștergerea sau distrugerea;  

3.3. „restricționarea prelucrării” - înseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu 
scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora;  

3.4. „operator” - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt 
organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal; atunci când scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin 
dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia 
pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 

3.5. „persoană împuternicită de operator” - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea 
publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele 
operatorului;  

3.6. „consimţământ” al persoanei vizate - înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, 
informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o 
declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie 
prelucrate; 

3.7. „destinatar” - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt 
organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu 
o parte terță. 

3.8. „pseudonimizare” - înseamnă prelucrarea datelor cu caracter personal într-un asemenea mod 
încât acestea să nu mai poată fi atribuite unei anume persoane vizate fără a se utiliza informații 
suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie stocate separat și să facă 
obiectul unor măsuri de natură tehnică și organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor 
date cu caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;  

3.9. „angajat” - se referă la cadre didactice titulare sau asociate, personal didactic auxiliar sau 
personal administrativ, aplicanţi în vederea ocupării unui post vacant şi cei al caror contract a 
fost încheiat. 
 

4. ANALIZA IMPACTULUI PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL ALE PERSOANEI VIZATE 

4.1. Înaintea implicării în orice activitate sau proces de prelucrare a datelor cu caracter personal, chiar 
dacă aceasta presupune doar colectarea datelor în procesul de recrutare sau angajare, transmiterea datelor 
către o terţă parte, utilizarea unui nou instrument on-line (ex. Platforme UPIT, web-site-ul universităţii), 
dezvoltarea unei activităţi de marketing direct din partea universităţii, un nou proiect, o conferinţă sau 
un eveniment organizat în cadrul universităţii, fiecare operator ce urmează să colecteze sau să prelucreze 
date personale trebuie să îsi pună următoarele întrebări: 

 Sigur este nevoie să fie colectată această informaţie? Există o bază legală pentru prelucrare (cum 
ar fi consimţământul persoanei vizate, interesul legitim al universităţii pentru îndeplinirea unor 
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clauze precontractuale sau în vederea derulării unui contract individual de muncă deja existent, 
obligaţii legale ce îi revin universităţii)? 

 Datele colectate pot fi anonimizate sau pseudonimizate? 
 Persoana vizată a fost informată privind prelucrarea datelor cu caracter personal (printr-o Notă 

de informare emisă de universitate)? 
 Datele personale vor fi prelucrate în condiţii de siguranţă? 
 Datele personale vor fi transmise către o altă parte pentru a fi prelucrate (către o persoană 

împuternicită de către UPIT)? 
 Este planificat ca datele colectate să fie transferate către o ţară non-UE? Dacă da, există un set 

adecvat de măsuri de securitate implementat în ţara respectivă? 
 Există altă alternativă de îndeplinire a activităţii respective, fără a fi necesară prelucrarea sau 

transferarea datelor personale? 

4.2. Dacă în urma analizei punctelor de mai sus se constată necesitatea prelucrării acelor categorii de 
date cu caracter personal ale candidatului/angajatului/salariatului/voluntarului în cadrul Serviciului RUS 
sau în altă structură a universităţii, atunci utilizatorul datelor cu caracter personal trebuie să se 
conformeze la prevederile Regulamentului (UE) 679/2016. 
4.3. Este important să se analizeze necesitatea unui studiu de impact de câte ori apar noi activităţi de 
prelucrare a datelor sau sunt implementate noi proceduri de lucru. GDPR impune aplicarea unor măsuri 
de confidenţialitate încă de la crearea acestor procese („by design”), dar şi pe parcursul desfăşurării 
activităţilor („by default”). Alături de restul de măsuri de securitate implementate, GDPR recomandă 
mecanismele de anonimizare sau, dacă nu este posibil, pseudonimizarea datelor cu caracter personal. 
 

5. INFORMAREA PERSOANEI VIZATE 

5.1. În momentul în care Universitatea din Piteşti colectează date personale, trebuie să aibă în vedere 
cerinţele principiului „legalitate, echitate şi transparenţă”. Acesta presupune ca universitatea, 
prin structurile sale implicate în calitate de operator, să furnizeze tuturor persoanelor vizate o 
Notă de informare prin care să le explice intr-un mod clar şi concis cum şi în ce scop vor fi 
prelucrate datele cu caracter personal colectate. Datele personale prelucrate trebuie să fie în 
concordanţă cu scopul precizat sau compatibile cu acesta. 
Datele cu caracter personal ale salariaților/potenţialilor salariaţi ai universităţii pot fi colectate, 
prelucrate sau utilizate în scopuri legate de recrutare, atunci când sunt necesare pentru luarea 
deciziilor de angajare sau, după angajare, pentru încheierea sau încetarea contractului de muncă. 
Prin urmare, datele cu caracter personal ale potenţialilor, actualilor sau foştilor angajaţi pot fi 
colectate și prelucrate în măsura în care acestea sunt necesare pentru îndeplinirea 
contractului/relaţiei de muncă şi a obligaţiilor ce revin universităţii în legătură cu acest subiect.  

5.2. „Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor/ 
candidaţilor la un post vacant din Universitatea din Piteşti” prezintă pe larg categoriile de date 
personal prelucrate, scopurile şi temeiul legal al prelucrării. Aceasta este afişată şi va putea fi 
vizualizată de către persoana vizată pe site-ul www.upit.ro, la secţiunea „Prelucrarea datelor 
personale”. 
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5.3. O „Notă de informare generală privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale 

candidaţilor/angajaţilor/colaboratorilor în Universitatea din Piteşti” [Anexa 1] va fi prezentată 
în mod direct fiecărui  candidat  la  un  post  vacant sau angajat  al  Universităţii  din  Piteşti,  în 
vederea semnării „Declaraţiei de consimţământ” [Anexa 2], odată cu solicitarea de completare 
a formularului de înscriere la concursul de ocupare a unui post vacant sau împreună  cu  
Contractele individuale de muncă. Aceleaşi informaţii sunt cuprinse şi în formularul F3-MET-
CMCPU-02 –Cerere de înscriere la concurs din „Metodologia privind concursul pentru ocuparea 
posturilor didactice și de cercetare vacante din Universitatea din Pitești”. 

5.4. În conformitate cu dreptul persoanei vizate de a fi informată, pe site-ul universităţii 
www.upit.ro, la secţiunea  „Prelucrarea   datelor   personale”  poate fi consultată şi „Nota de 
informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal prin intermediul sistemelor de 
supraveghere video în Universitatea din Piteşti”. 

5.5. În momentul în care datele personale ale persoanei vizate vor fi prelucrate în alte scopuri decât 
cele pentru care au fost colectate iniţial, va fi contactat Responsabilul cu protecţia datelor din 
universitate şi o noua Notă de informare va fi furnizată persoanei vizate, în vederea obţinerii 
consimţământului prelucrării, după caz. 

 
6. TEMEIUL LEGAL AL PRELUCRĂRII  

6.1. Pentru ca Universitatea din Piteşti să poată prelucra în condiţii de legalitate datele cu caracter 
personal ale candidaţilor/angajaţilor/salariaţilor/voluntarilor săi, în conformitate cu prevederile GDPR, 
trebuie să fie îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

- Persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal -Art. 
6(1)a. din Regulamentul (UE) 2016/679; 

- Prelucrarea datelor se efectuează în baza unui contract între persoana vizată şi universitate, în 
calitate de operator sau pentru demersuri, la cererea persoanei vizate, înainte de încheierea 
contractului (ex. în cazul recrutării/participării la un concurs de ocupare a unui post vacant în 
universitate)- Art. 6(1)b. din Regulament; 

- Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligaţii legale ce îi revine universităţii prin 
Serviciul R.U.S. sau alte structuri ale acesteia ( ex. transmiterea de informaţii către instituţii ale 
statului, supravegherea video a spaţiilor pentru securitatea angajaţilor şi a bunurilor, solicitarea 
declaraţiilor de avere şi de interese şi publicarea acestora pe site-ul universităţii, etc) - Art. 6(1)c. 
din Regulament; 

- Prelucrarea este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale persoanei vizate sau ale unei alte 
persoane (situaţii de viaţă sau de moarte); 

- Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unor sarcini de interes public (ex. managementul 
activităţilor educaţionale şi de cercetare)- Art. 6(1)e. din Regulament; 

- Prelucrarea se efectuează în scopul interesului legitim al universităţii sau al unei terțe persoane 
şi  nu  afectează  drepturile  şi  libertăţile  persoanei vizate  (ex.  prezentarea  prin  fotografii sau  
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înregistrări video a corpului profesoral, evenimentelor sau activităţilor desfăşurate în cadrul 
universităţii, transmiterea  de  informări  cu  privire  la  evenimentele  ce  urmează  a  fi organizate,  
evaluarea şi identificarea calităţii serviciilor oferite, prin intermediul chestionarelor) - Art. 6(1)f. 
din Regulament. 

6.2. Candidaţii la un post vacant/angajaţii/salariaţii/voluntarii Universităţii din Piteşti, în baza Notei de 
informare prezentată, vor semna Declaraţia de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter 
personal, aşa cum este prezentată in regulamentele şi metodologiile specifice de concurs.  
6.3. Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul prelucrării datelor 
personale, în măsura în care acestea nu sunt necesare derulării unui contract (ex. cazul unui candidat ce 
nu a fost recrutat pentru angajare), interesului legitim al UPIT sau unor obligaţii legale ce revin 
universităţii. Retragerea consimțământului nu afectează legalitatea prelucrării efectuată pe baza 
consimțământului înainte de retragerea acestuia. Prealabil acordării consimțământului, persoana vizată 
este informată cu privire la acest lucru. 
 6.4. Pentru mai multe  informaţii  privind  drepturile persoanei vizate şi modul de exercitare a acestora, 
pot fi consultate „Politica Universităţii din Piteşti privind protecţia datelor cu caracter personal” şi 
„Procedura operaţională de soluţionare a cererilor privind utilizarea datelor cu caracter personal” pe 
site-ul Universităţii din Piteşti www.upit.ro , la secţiunea Protecţia datelor cu caracter personal. 
 
7. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE 

7.1. Regulamentul GDPR evidenţiază un set de drepturi ale persoanei vizate, drepturi pe care 
Universitatea din Piteşti este obligată să le ia în considerare în politicile şi procedurile sale referitoare la 
protecţia datelor    cu    caracter   personal    pentru   toate    categoriile    de   persoane   vizate   (candidat  
pentru  
ocuparea unui post vacant, angajat, salariat, voluntar): dreptul  de  a  fi informat, dreptul de acces  la  
datele  personale, dreptul de rectificare, dreptul de ştergere (de a fi uitat), dreptul la restricţionarea 
prelucrării, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare 
automată, inclusiv crearea de profiluri. 
7.2. „Politica UPIT privind prelucrarea datelor cu caracter personal” descrie pe larg procesul de 
exercitare a drepturilor persoanei vizate şi poate fi vizualizată pe site-ul Universităţii din Piteşti 
www.upit.ro , la secţiunea Protecţia datelor cu caracter personal. 
 
 
8. COLECTAREA ŞI PRELUCRAREA DATELOR 

8.1. Principalele categorii de date personale (clasice sau digitale) care sunt solicitate/adăugate şi supuse 
prelucrărilor ulterioare în relaţia Universităţii din Piteşti cu candidatul/angajatul/  salariatul/voluntarul 
UPIT sunt: 
- nume, prenume, 
- CNP, 
- seria și nr. CI/Paşaport, 
- sexul, 
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- data și locul nașterii, 
- cetățenia, 
- semnătura, 
- datele din actele de stare civilă, 
- nr. dosar de pensie, 
- asigurări de sănătate și sociale, 
- profesie, 
- loc de muncă, 
- formare profesională – diplome, studii, 
- situația familială, numele şi prenumele membrilor de familie, 
- situația militară, 
- detalii de contact – nr. de telefon personal, adresă de e-mail, adresa de domiciliu/reședință, etc., 
- permisul de conducere (în cazul șoferilor), 
- date bancare, 
- situaţie financiară, date privind bunurile deţinute (in contextul Declaraţiei de avere şi de 
interese), 
- referințe/recomandări, 
- imagine, voce, date colectate prin sistemele de supraveghere video în vederea monitorizarii şi securitaţii 
persoanelor, spațiilor, bunurilor utilizate de UPIT, 
- imagini, înregistrări video preluate în cadrul participării la diverse activităţi educative organizate de 
UPIT (ex. cursuri, expoziţii, simpozioane, conferinţe, activităţi de voluntariat), 
- accidente de muncă, 
- publicații, 
- date din Curriculum Vitae, 
- adresa IP, identificatori cookies, 
- date referitoare la savârşirea de infracţiuni, condamnări penale, 
- date privind cazierul judiciar etc.. 
8.2. Datele de natură personală ale personalului sunt initial furnizate Universității din Piteşti de către 
candidatul pentru ocuparea unui post vacant, prin completarea şi depunerea dosarului pentru înscrierea 
la unul dintre concursurile organizate de Universitatea din Piteşti. În cursul procesului de selecţie, pentru 
transparența concursului, situaţia candidaţilor (curriculum vitae, fişa de verificare a indeplinirii 
standardelor minimale de prezentare la concurs, rezultatul concursului) poate fi afișată pentru o perioadă 
limitată de timp pe pagina web a concursului şi pe site-ul UPIT, cât şi la avizierul universităţii, luând în 
considerare şi dreptul persoanei vizate de a restricţiona prelucrarea datelor cu caracter personal (ex: 
persoana vizată poate solicita, în baza unei cereri scrise, a nu i se face public rezultatul examinării, 
exceptând comunicarea în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale sau interesului legitim al UPIT). Datele 
cu caracter personal ale candidaților care nu au fost admiși sunt păstrate și eliminate în conformitate cu 
Nomenclatorul arhivistic al Serviciului RUS al Universității din Piteşti. 
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8.3. Pentru candidații selectaţi în vederea angajării, universitatea va colecta şi adăuga date personale 
suplimentare  la semnarea contractului individual de muncă, cât şi pe parcursul derulării acestuia, prin 
rezultatele evaluărilor periodice, a proceselor de formare, a participării la diferite mobilităţi Erasmus sau 
evenimente/conferinţe organizate de UPIT, în cazul modificărilor de date personale (la solicitarea 
angajatului, în cazul schimbării numelui, adresei, stării civile, etc) sau în cazul modificării unor date 
personale alocate de către universitate ( ex. adresă de email instituţională, număr de telefon de serviciu, 
IP, etc.). Toate acestea devin date cu caracter personal, care trebuie protejate şi prelucrate în condiţii de 
securitate, în concordanţă cu politicile universităţii. 
8.4. Date cu caracter personal ale foştilor salariaţi pot fi colectate în momentul în care se completează o 
cerere către Universitatea din Piteşti, în vederea eliberării unei adeverinţe sau a unor copii/duplicate de 
documente. În astfel de situaţii se recomandă utilizarea modelelor de cerere tip cu clauza de 
consimţământ [Anexa 5], în baza Notei de informare [Anexa 1] (tipărită pe verso-ul formularului de 
cerere). 
8.5. Pentru asigurarea bunurilor și a securităţii spaţiilor, personalului universităţii şi a vizitatorilor, 
precum și pentru prevenirea și combaterea infracţionalităţii, sunt colectate imagini video preluate din 
sistemul   de    înregistrare video al   universităţii.  Pe site-ul universităţii   www.upit.ro,  la   secţiunea 
„Prelucrarea   datelor   personale” poate fi consultată „Nota de informare privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal prin intermediul sistemelor de supraveghere video în Universitatea din Piteşti”. 
8.6. De asemenea, pot fi colectate imagini ale angajaţilor în timpul participării la anumite evenimente 
sau activităţi organizate în cadrul universităţii. Pentru detalii referitoare la temeiul legal al colectării şi 
prelucrării acestui tip de date personale, vă rugăm să studiaţi “Ghidul privind aplicarea GDPR în 
activităţile de marketing şi comunicare în cadrul Universităţii din Piteşti”. 
8.7. Ca regulă generală, în acord cu principiul minimalizării datelor, trebuie să se urmărească numai 
colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor personale necesare. Aceasta înseamnă că, luând în 
considerare scopul utilizării datelor cu caracter personal ale angajaţilor/salariaţilor/voluntarilor 
(potenţiali, actuali sau foşti), acestea trebuie să fie adecvate și relevante și să nu depășească domeniul 
de aplicare necesar. 
 
9. STOCAREA DATELOR 

9.1. Datele cu caracter personal trebuie să nu fie stocate pe o perioadă mai lungă decât cea necesară 
scopului iniţial pentru care au fost colectate. Dacă datele personale nu mai sunt necesare scopului pentru 
care au fost colectate şi perioada de arhivare a expirat, acestea trebuie distruse în condiţii de maximă 
siguranţă, indiferent că au fost stocate electronic pe un server al instituţiei, pe servere externe, pe 
calculatoarele personale, echipamente mobile sau pe suport de hârtie. Înregistrările pe hârtie trebuie să 
fie fragmentate în deşeuri, iar înregistrările electronice trebuie şterse definitiv. 
9.2. Fiecare structură organizatorică din cadrul Universităţii din Piteşti este responsabilă de asigurarea 
perioadelor corespunzătoare de păstrare a informaţiilor cu caracter personal pe care le administrează, în 
baza legislaţiei de arhivare în vigoare, coroborată cu nomenclatorul arhivistic specific şi procedurile 
interne ale universităţii. În acest sens se recomandă emiterea unei Politici de retenţie/arhivare a 
documentelor, specifică fiecărei structuri a universităţii. 
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9.3. Serviciul RUS în special şi toate structurile universităţii, în general, care au atribuţii privind 
colectarea şi prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor/salariaţilor/voluntarilor (potenţiali, 
actuali sau foşti) vor răspunde de starea de păstrare a documentelor încredinţate de aceştia (pentru 
participarea la un concurs de ocupare a unui post vacant, pentru dosarul personal de angajare sau pentru 
eliberarea diverselor duplicate, adeverinţe, în cazul foştilor angajaţi), precum şi de corectitudinea şi 
siguranţa datelor cuprinse în documentele întocmite de universitate în perioada derulării contractului 
individual de muncă, cu respectarea protecției datelor cu caracter personal, așa  cum  este  reglementată 
de Legea 677/2001 şi Regulamentul GDPR 679/2016.  
 
10. SECURITATEA DATELOR 

10.1. Obligaţii generale privind securizarea datelor cu caracter personal 
 Toţi utilizatorii de date cu caracter personal din Universitatea din Piteşti trebuie să se asigure că 

datele personale deţinute sunt securizate şi nu sunt divulgate/furnizate către nicio parte terţă, 
accidental, din neglijenţă sau intenţionat, fără autorizare.  

 Personalul universităţii are responsabilităţi legate de prelucrarea datelor personale în mod sigur, 
corect  şi  legal (prin  „prelucrare”  înţelegând  orice  activitate   privind  colectarea,  înregistrarea, 
organizarea,  structurarea,  stocarea,  adaptarea  sau  modificarea,  extragerea,  consultarea,  utilizarea,  
divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod a datelor 
personale). O Politică de tip „Clean desk”, cât şi privind siguraţa spaţiilor de stocare a documentelor 
se recomandă a fi creată şi implementată la nivel de Serviciu R.U.S, în vederea respectării de către 
fiecare angajat în activitatea sa. 

 Personalul universităţii are obligaţia de a utiliza echipamentele electronice şi serviciile de poştă 
electronică în condiţii de maximă securitate, aşa cum sunt prevăzute în regulamentele interne ale 
UPIT.  

 Măsurile de securitate recomandate cuprind: 
 instalarea unui soft anti-virus,  
 un bun management al parolei de acces,  
 realizarea de back-up securizat pentru informaţia deţinută,  
 asigurarea echipamentelor electronice în perioadele de neutilizare/nesupraveghere,  
 utilizarea exclusiv a adreselor de email instituţionale,  
 criptarea informaţiei. 

Pentru detalii suplimentare, vă recomandăm să consultaţi şi „Ghidul de bune practici privind 
utilizarea serviciului de email” şi „Reguli privind utilizarea serviciului de email” accesând site-ul 
universităţii https://www.upit.ro/ro/cercetare-stiintifica/ctici . 

 Fiecare membru al personalului UPIT are obligaţia de a fi informat şi a se conforma, în activitatea 
sa, la prevederile GDPR. Un „Angajament de confidenţialitate şi conformare la prevederile GDPR 
al salariatului/voluntarului Universităţii din Piteşti” [Anexa 3] trebuie comunicat tuturor membrilor 
personalului universităţii, în vederea semnării, ca urmare a instruirii acestora cu privire la 
reglementările în vigoare privind prelucrarea datelor cu caracter personal. 
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 Toţi salariaţii au obligaţia de a informa imediat şi detaliat, în scris, superiorul ierarhic şi 

Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal în legătură cu orice suspiciune, observaţie 
sau constatare a unei posibile pierderi accidentale, divulgare sau intenţie de divulgare a datelor cu 
caracter personal ale angajaţilor, studenţilor sau colaboratorilor universităţii. Dacă pericolul este 
iminent, informarea se va face telefonic şi în scris. Având în vedere importanţa specială pe care 
Universitatea din Piteşti o acordă protecţiei datelor cu caracter personal, încălcarea acestei obligaţii 
de informare constituie o abatere disciplinară gravă, care poate atrage cea mai aspră sancţiune 
disciplinară încă de la prima abatere de acest fel. 

 Orice membru al personalului care a divulgat neautorizat informaţii cu caracter personal sau a 
încălcat termenii „Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal în Universitatea din Piteşti”, 
cât şi reglementările GDPR poate face obiectul unor măsuri disciplinare. Obligaţii generale privind 
confidenţialitatea datelor sunt menţionate în „Codul de etică şi deontologie al Universităţii din 
Piteşti”, cât şi în Fişa postului angajatului/voluntarului instituţiei [Anexa 4]. 

10.2. Anonimizarea şi pseudonimizarea datelor cu caracter personal - măsură de securitate 
recomandată de GDPR 
 Anonimizarea datelor cu caracter personal presupune ca toate elementele de identificare din datele 

colectate să fie definitiv şterse/ascunse/codificate, astfel încât persoana vizată să nu mai poată fi 
identificată niciodată. Astfel de proceduri se recomandă a fi utilizate în studii statistice, sondaje de 
opinie. 

 În cele mai multe cazuri, datele personale pot fi doar parţial anonimizate, procedură care poartă 
denumirea de pseudonimizare şi se poate aplica prin oferirea de coduri specifice fiecărei persoane 
vizate care invocă   acest   drept (ex. în cazul participării la un concurs de ocupare a unui post vacant 
în cadrul universităţii). Astfel, persoana vizată nu poate fi identificată în mod direct, ci doar alături 
de informaţii specifice codificării, datele personale ce ar putea conduce la identificare fiind stocate 
separat. În acest mod, doar un număr foarte mic de persoane au acces la datele personale complete 
ale persoanei vizate. Este important de reţinut că pseudonimizarea datelor nu duce la exceptarea de 
la aplicarea reglementărilor GDPR. 

 Pentru transparenţa concursului, conform regulamentelor şi metodologiilor în vigoare privind 
ocuparea prin concurs al unui post vacant, cât şi a interesului legitim şi a obligaţiilor legale ce îi revin 
universităţii, situaţia candidaţilor va fi afişată pentru o perioadă limitată de timp pe pagina web a 
concursului şi pe site-ul www.upit.ro al Universităţii din Piteşti.  

 În cazurile specifice în care persoana vizată va depune o solicitare scrisă referitor la exercitarea 
dreptului de pseudonimizare a datelor cu caracter personal, Comisia de concurs va analiza 
posibilitatea legală de soluţionare a cererii, în balanţă cu interesul legitim şi obligaţiile legale ale 
universităţii. 
 

11. ÎNREGISTRĂRI ALE ACTIVITĂŢILOR DE PRELUCRARE  

11.1. În calitate de operator de date, fiecare structură a universităţii trebuie să menţină o evidenţă clară 
a activităţilor de prelucrare a datelor cu caracter personal în general şi implicit ale personalului 
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universităţii în acest caz (în special la nivel de Serviciu RUS, principalul colector şi prelucrător de date 
personale ale potenţialilor, actualilor sau foştilor angajaţi/salariaţi/voluntari). Această evidenţă ar trebui 
să conţină cel puţin următoarele detalii privind procesul de prelucrare, conform [Anexa 7]: 

- Departamentul/biroul/serviciul unde se colectează/prelucrează date cu caracter personal; 
- Scopul colectării/prelucrării datelor cu caracter personal; 
- Categorii de persoane vizate 
- Categorii de date personale; 
- Categorii de destinatari; 
- Temeiul legal al prelucrării; 
- Nume ṣi detalii de contact al operatorului partener/asociat (daca e cazul); 
- Referinţe contract/acord cu persoana împuternicită/procesator date cu caracter personal 

(partener); 
- Numele ţarilor terţe sau organizaţiilor internaţionale către care se transferă datele personale (daca 

este cazul); 
- Măsuri de securitate/documentaţia care dovedește existenţa unor garanţii adecvate pentru 

transferuri excepţionale de date personale către terţe ţări sau organizaţii internaţionale (dacă e 
cazul); 

- Perioada de stocare/termenele-limită preconizate pentru ștergerea diferitelor categorii de date 
(dacă este cazul) sau criterii de apreciere a acestora; 

- Descriere generală a măsurilor tehnice și organizatorice de securitate implementate; 
- Referinţe/link înregistrare consimţământ; 
- Locatia de stocare a datelor personale. 

11.2. Această evidenţă trebuie comunicată către Responsabilul cu protecţia datelor la finalul fiecărei 
luni, în vederea completării Registrului unic de evidenţă a datelor cu caracter personal la nivel de 
universitate. 

12. TRANSFERUL DE DATE CU CARACTER PERSONAL  
 În activitatea de prelucrare a datelor cu caracter personal pot exista solicitări de transfer a anumitor 

date în cadrul universităţii (primite de la un coleg din aceeaşi arie de activitate sau dintr-o altă 
structură UPIT) sau în afara universităţii (către organizaţii externe). 

 În cazul în care datele personale sunt transferate intern, în cadrul universităţii, nu sunt restricţii, cu 
excepţia faptului  că destinatarul este  obligat  să prelucreze datele doar în scopurile pentru care au 
fost colectate sau în scopuri conexe acestora (în acest caz, pentru participarea la un concurs de 
ocupare a unui post vacant în universitate, pentru ducerea la îndeplinire a contractului individual de 
muncă sau pentru încheierea relaţiei contractuale cu universitatea). Dacă datele personale transferate 
intern sunt utilizate pentru un scop diferit (ex. pentru derularea unui proiect), o noua Notă de 
informare a persoanei vizate trebuie furnizată acesteia şi trebuie analizat temeiul legal pentru care se 
prelucrează datele. De cele mai multe ori, o nouă Declaraţie de consimţământ trebuie semnată de 
către persoana vizată, în concordanţă cu scopurile actualizate ale prelucrării. 
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 În cazul în care datele personale sunt transferate în afara universităţii, trebuie analizat un nou temei 

legal al prelucrării, cât şi detaliile specifice organizaţiei externe solicitante: 
 Organizaţia externă este o persoană împuternicită de către universitate să prelucreze date cu 

caracter personal în numele acesteia? În caz de răspuns afirmativ, având în vedere obligaţia 
existenţei deja a unor clauze contractuale privind protecţia datelor, nu există restricţii privind 
transferul de date în scopul îndeplinirii obligaţiilor contractuale ce revin părţilor.  

 Organizaţia externă solicită transferul de date personale în scopuri legate de activitatea proprie? 
In acest caz trebuie consultat Responsabilul cu protecţia datelor, în vederea  stabilirii legalităţii 
transferului. Un contract, protocol sau o altă formă legală de cooperare trebuie încheiată între 
universitate şi terţa parte, incluzănd un acord de confidenţialitate,  cu excepţia  situaţiilor  când   
transferul   este   efectuat  în  baza unei cerinţe legale. Astfel, universitatea, în calitate de operator, 
are confirmarea că datele personale colectate de ea şi transferate unui partener extern se supun 
cerinţelor GDPR. 

 Personalul UPIT, dacă intenţionează să încheie un nou contract care implică partajarea sau 
prelucrarea datelor cu caracter personal ale angajaţilor, trebuie să se consulte cu responsabilul pentru 
protecţia datelor şi cu conducătorul Serviciului R.U.S., în vederea analizării impactului prelucării 
asupra vieţii private a angajatului universităţii. 

 
13. TRANSFERURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN AFARA UE  

UPIT poate transfera anumite date personale în afara Uniunii Europene, dar numai pe bază de 
consimțământ formulat expres de către persoana vizată. Persoanele implicate în transferul de date 
personale către alte state non-UE trebuie să se asigure că un set adecvat de măsuri de securitate este 
implementat în ţara respectivă. Transferul datelor se va executa în baza unui acord bilateral de protecție 
a datelor personale stipulat prin clauze contractuale. 
 
14. MARKETING DIRECT 
 Marketingul direct nu acoperă doar comunicarea de materiale în scopul vânzarii de produse sau 

servicii către persoane fizice, ci şi promovarea unor programe, activităţi, evenimente specifice 
universităţii, cum ar fi: promovarea imaginii şi programelor de studii specifice, notificarea 
organizării unor evenimente. 

 Marketingul acoperă toate formele de comunicare scrisă sau orală, cum ar fi: contactarea prin servicii 
poştale, fax, poştă electronică, mesagerie electronică, telefon. 

 Persoanele fizice trebuie să aibă posibilitatea de a se retrage din listele/bazele de date sau grupurile 
de comunicare create în scop de marketing direct. Universitatea din Piteşti este obligată să înceteze 
orice activitate de tip marketing direct, în cazul în care persoana vizată solicită acest lucru. 

Pentru aprofundarea acestui subiect, în vederea conformării la GDPR, este recomandată studierea şi 
aplicarea „Ghidului privind aplicarea prevederilor GDPR în activităţile de marketing şi comunicare în 
cadrul Universităţii din Piteşti” 
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15. CORESPONDENŢA INSTITUŢIONALĂ DERULATĂ ÎN CADRUL UNIVERSITĂŢII  
Indiferent dacă se poartă o corespondenţă internă sau externă, pe suport de hârtie sau electronică, 
expeditorul trebuie să se asigure că destinatarul comunicării a primit o “Notă de informare” care să îi 
precizeze în mod explicit tipurile de date colectate, scopul şi temeiul legal al prelucrării. 
15.1. Pentru studenţii şi personalul universităţii “Notele de informare” specifice au fost puse la dispoziţia 
persoanelor vizate şi pot fi accesate pe site-ul www.upit.ro, la secţiunea “ Protecţia datelor cu caracter 
personal”. 
15.2. Pentru trimiterea de mesaje în afara universităţii, acolo unde temeiul legal este “interesul legitim 
al universităţii” sau existenţa unui contract, nu este necesar un consimţământ al persoanei vizate, ci este 
de dorit ca în partea de jos a corespondenţei să se includă cel puţin  o notă de informare sumară referitoare 
la protecţia datelor cu caracter personal, alături de recomandarea de a se consulta site-ul universităţii 
www.upit.ro  pentru detalii suplimentare, la secţiunea “Protecţia datelor cu caracter personal”. De 
asemenea, trebuie să i se ofere destinatarului posibilitatea de a opta ca pe viitor să nu mai primească 
astfel de comunicări (dreptul persoanei vizate de “a restricţiona” prelucrarea datelor personale). 

15.3. În cazul în care comunicarea externă către persoane individuale nu este acoperită de interesul 
legitim sau de existenţa unui contract (ex. invitaţia de a participa la un eveniment, trimiterea automată 
de informări sau prezentări în scopul de promovare a unor programe/activităţi derulate de universitate), 
este necesar să se obţină consimţământul persoanei vizate (de ex. prin bifarea unei căsuţe pe formularul 
de înscriere la eveniment sau pe o foaie de prezenţă la intrarea în sală, cu menţiunea că cei pentru care 
nu se obţine consimţământul vor trebui excluşi din listele de corespondenţă viitoare).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Va informăm că Universitatea din Piteşti prelucrează datele dvs. cu caracter personal (cum ar fi adresa de 

corespondenţă, adresa de email, nume, prenume, nr. de telefon, etc), în scopul ………………. [se completează cu detalii 
ref. la activitatea/proiectul/evenimentul care generează necesitatea comunicării], în conformitate cu Regulamentul UE 
679/2016. Pentru detalii referitoare la politicile de securitate ale universităţii, cât şi la drepturile de care beneficiaţi în baza 
Regulamentului, vă rugăm sa accesaţi site-ul www.upit.ro la secţiunea “ Protecţia datelor cu caracter personal”. 

Dacă pe viitor nu doriţi să mai primiţi comunicările noastre cu privire la ………………. [se completează cu date 
specifice activităţii], vă rugăm să ne anunţaţi printr-un simplu mesaj la această adresă de corespondenţă/de email, iar noi vă 
asigurăm că vom opri imediat aceste demersuri. 

 

 
Va informăm că Universitatea din Piteşti prelucrează datele dvs. cu caracter personal (cum ar fi adresa 

de corespondenţă, adresa de email, nume, prenume, nr. de telefon, etc), în scopul ……………….. [se 
completează cu detalii ref. la activitatea/proiectul/evenimentul care generează necesitatea comunicării], în 
conformitate cu Regulamentul UE 679/2016. Pentru detalii referitoare la politicile de securitate ale 
universităţii, cât şi la drepturile de care beneficiaţi în baza Regulamentului, vă rugăm sa accesaţi site-ul 
www.upit.ro la secţiunea “ Protecţia datelor cu caracter personal”. 

Dacă pe viitor nu doriţi să mai primiţi comunicările noastre cu privire la ………………. [se 
completează cu date specifice activităţii], vă rugăm să ne anunţaţi printr-un simplu mesaj la această adresă de 
corespondenţă/de email, iar noi vă asigurăm că vom opri imediat aceste demersuri. 

 
Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate să fie prelucrate de către Universitatea 

din Piteşti, în scopul precizat. 
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Important: Purtarea corespondenţei prin email simultan cu mai mulţi destinatari trebuie facută cu 
protejarea/ascunderea datelor personale, inclusiv a adresei de email a fiecărei persoane, faţă de ceilalţi 
destinatari. Divulgarea adresei de email personală sau ulterior a altor date personale (ca urmare a 
răspunsului primit) către terţe persoane constituie breşă de securitate. 
 
Pentru o abordare şi implementare unitară, vă rugăm să consultaţi şi în acest caz „Ghidul privind 
aplicarea prevederilor GDPR în activităţile de marketing şi comunicare în cadrul Universităţii din 
Piteşti”. 
 
16. CAPTAREA DE IMAGINI FOTO SAU VIDEO ÎN SCOPUL PUBLICĂRII  

 Ori de câte ori imaginea conduce la identificarea persoanei vizate, legislaţia europeană privind 
protecţia datelor cu caracter personal este aplicabilă. În aceste situaţii, persoana vizată trebuie 
informată de fiecare dată când o imagine identificabilă (foto sau video) a fost sau va fi preluată, 
prezentându-se explicit temeiul legal, scopul acţiunii, destinatarii imaginii. 

 Când se preiau imagini foto sau video ale unor persoane, în vederea postării pe un site public al 
universităţii, se poate utiliza ca temei legal una dintre opţiunile următoare: interesul legitim al 
universităţii, consimţământul [Anexa 6] sau obligaţiile contractuale.  

 Pentru clarificarea modului de implementare a reglementărilor GDPR în ceea ce priveşte 
captarea imaginii, în functie de situaţia specifică şi de temeiul legal aplicabil, se recomandă 
studierea “Ghidului privind aplicarea prevederilor GDPR în activităţile de marketing şi 
comunicare în cadrul Universităţii din Piteşti”. 
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          ANEXA 1 

      
 
 
 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, CUI 4122183, CAEN 8542, instituție de învățământ superior de 
stat,  cu sediul în Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poştal 110040-Piteşti, Jud. Argeş, tel./fax +40 348 453 100/123, 
website: http://www.upit.ro, vă informează prin prezenta notă despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale 
de către Universitatea din Piteşti (numită în continuare UPIT) și drepturile pe care le aveți în relaţia cu UPIT (în 
calitate de candidat pentru ocuparea unui post vacant/angajat/personal cu contract de prestări servicii/partener sau 
alte situaţii de colaborare cu UPIT), în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului 
European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind 
protecția și securitatea datelor personale, în vigoare. 
SCOPUL ṢI BAZA LEGALĂ A PRELUCRĂRILOR

UPIT prelucrează datele dumneavoastră personale în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin 
conform legii, în calitate de potenţial angajator, parte contractuală în contractele de muncă, de prestări servicii, 
respectiv în scopul furnizării serviciilor educaţionale în învăţământul universitar, administrative, de sănătate, de 
acces şi siguranţă în campusul universitar, în conformitate cu prevederile GDPR şi ale legislaţiei privind protecţia 
datelor. Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, UPIT se va afla în imposibilitatea de a respecta 
cerinţele reglementărilor speciale privind funcţionarea şi furnizarea serviciilor în domeniul învăţământului 
universitar şi de a susţine clauzele contractuale în relaţia cu dumneavoastră. 
TIPURI DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRĂM 

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a UPIT este de a colecta numai datele personale 
necesare în scopuri convenite. Categoriile de date personale care vă sunt solicitate și supuse prelucrărilor pot 
cuprinde următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Paşaport, data și locul nașterii, semnătură, datele din 
actele de stare civilă, date privind formarea profesională, situaţii speciale/asigurări de sănătate și sociale, detalii 
de contact, date bancare, referinţe/recomandări, CV, imaginea foto sau video, apartenenţă la sindicate.R  
CATEGORII DE DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

Datele dvs. personale sunt destinate utilizării/prelucrării de către operator (UPIT) sau de către persoane 
împuternicite de acesta şi pot fi comunicate către parteneri contractuali ai UPIT, Autorităţi publice, Organisme 
naţionale de statistică/verificare, Societăţi bancare, Servicii sociale şi de sănătate, Poliţie, Parchet, Instanţe, în 
scopuri bine-determinate, conform legislaţiei in vigoare. 
DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ. MODUL DE EXERCITARE A ACESTORA 

Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să vă exercitați următoarele drepturi, 
printr-o cerere scrisă, semnată şi datată,  trimisă la Universitatea din Piteşti, str. Târgul din Vale, nr.1: dreptul de 
a fi informat, de acces la date, de rectificare, de ștergere, de restricționarea prelucrării, de portabilitatea 
datelor, de opoziție, cât şi de a depune o plângere către Autoritatea Naţională pentru Supravegherea 
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), atunci când consideraţi că v-au fost încălcate 
drepturile. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. 
INFORMAŢII SUPLIMENTARE 

Vă recomandăm să consultaţi politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal 
accesând pagina de internet a Universității noastre www.upit.ro, la secţiunea dedicată „Protecției datelor cu 
caracter personal”, cât şi Notele de informare specifice fiecărei categorii vizate. 

 
 
Director Dir. Resurse Umane, 
Ec. Victor BRATU 
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           ANEXA 2 

 
DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

 
 

Subsemnatul/a, _________________________________________________ născut/ă în anul 
______ luna ___________ ziua ____ în ______________________judeţul (sectorul) 
_________________ cu domiciliul în ____________________________judeţul (sectorul) 
_________________ str. _______________________ nr. ___, bl. ___, ap. ___, email 
_______________________________ telefon____________________ posesor/oare al/a actului de 
identitate seria ____ nr. _______ CNP |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|, în calitate de candidat 
pentru un post aflat în concurs/angajat/personal cu contract de prestări servicii/ partener sau alte 
situaţii de colaborare la Universitatea din Piteşti, am primit și am luat cunoștință de NOTA DE 
INFORMARE care însoțește prezenta declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor personale 
și consimt, în mod expres şi neechivoc, ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate, prin 
orice mijloace, în conformitate cu legislaţia europeană - Regulamentul (UE) 2016/679 privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind privind 
protecţia datelor) - de către Universitatea din Piteşti şi de către orice alt organism abilitat să efectueze 
verificări asupra activităţii acesteia. 

 
Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, prelucrare 
înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra 
seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: 
colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, 
consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie, în orice alt 
mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea. 
 

Prezenta declaraţie acoperă prelucrarea datelor cu caracter personal, menționate în Nota de 
informare ce o însoțește (şi poate fi accesată pe site-ul https://www.upit.ro la secţiunea “Protectia datelor 
cu caracter personal”), pe întreaga perioadă contractuală, până la expirarea obligațiilor ce rezultă din 
contractul individual de muncă încheiat și a termenelor legale de arhivare. 

 
 

Nume şi prenume:  
Departament: 
Functia:         Semnătura:                 
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         ANEXA 3 

 
ANGAJAMENTUL DE CONFIDENŢIALITATE ṢI CONFORMARE LA PREVEDERILE GDPR AL 

SALARIATULUI/VOLUNTARULUI UNIVERSITĂŢII DIN PITEṢTI 
 

 
 

Domnul/doamna ..............…………….………………….……................................................................, 
domiciliat/domiciliată în localitatea ..................................................., str. ............................................ 
nr................, judeţul................................., posesor/posesoare al/a buletinului/cărţii de identitate/paşaportului seria 
.........................., nr. ................, eliberat/eliberată de .........................................., la data de........................, 
C.N.P.........................., în calitate de salariat/voluntar la UNIVERSITATEA DIN PITEṢTI (denumită în 
continuare operator de date cu caracter personal), CUI 4122183, cu sediul în str. Târgu din Vale, nr. 1, Piteşti, 
Departamentul/Serviciul…………………………………………, în conformitate cu Regulamentul general 
privind protecţia datelor cu caracter personal 679/2016 (UE), se obligă să respecte prevederile acestui 
angajament. 
 
I. OBIECTUL ANGAJAMENTULUI 
1.1 Informaţiile şi documentele, pe care le obţine sau la care are acces salariatul/voluntarul, ca efect al executării   
contractului de muncă, sunt strict confidenţiale.  
1.2. În conformitate cu Regulamentul general privind protecţia datelor cu caracter personal 2016/679 (UE), art. 
32, alin. (4), datele personale, la care salariatul/voluntarul are acces, pot fi prelucrate numai dacă există un acord 
în acest sens, prin atribuţiile ce îi revin din fişa postului sau la cererea operatorului, cu excepţia cazului în care 
există o obligaţie legală care să-i permită o astfel de prelucrare, în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern,  
II. OBLIGAŢII 
2.1. În contextul paragrafului 1.1., salariatul/voluntarul are următoarele obligaţii: 

 Să nu prelucreze date cu caracter personal cu care intră în contact decât în condiţiile precizate la paragraful 
1.2.; 

 Să abordeze toate informaţiile şi documentele la care are acces, prin prisma atribuţiilor din fişa postului sau 
contractului individual de muncă, în condiţii de strictă confidenţialitate; 

 Să nu divulge sub nici o formă (sau să permită divulgarea de către orice altă persoană) informaţii cu caracter 
confidenţial sau documente cu caracter confidenţial către terţi, câtă vreme declaraţiile privind operaţiunile 
individuale nu sunt autorizate oficial; 

 Să nu utilizeze sau să permită utilizarea de către orice altă persoană a informaţiilor cu caracter confidenţial 
sau a oricărui document cu caracter confidenţial pentru alte scopuri decât cele legate de atribuţiile sale în 
cadrul activităţii în Universitatea din Piteşti; 

 Să distrugă documentele cu caracter confidenţial care nu mai sunt folositoare în activitatea profesională sau 
în scopuri de arhivare, în conformitate cu procedurile specifice ale Universităţii din Piteşti privind distrugerea 
materialelor confidenţiale. 

2.2. În înţelesul prezentului document, termenii folosiţi au următoarele semnificaţii: 
Date cu caracter personal se referă la orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă 

(denumită generic „persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, 
direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de 
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identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii 
identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

Informaţiile cu caracter confidenţial se referă la toate informațiile, datele cu caracter personal şi orice alte 
date/aspecte de  care  salariatul/voluntarul ia cunoştinţă, direct  sau  indirect,  ca  rezultat  al  participării  sale  la 
activităţile Universităţii din Piteşti  şi care nu se încadrează în categoria informaţiilor de interes public, aşa cum 
sunt ele definite în Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public. 

Documentele cu caracter confidenţial se referă la toate documentele pe suport de hârtie sau în format 
electronic şi orice alte materiale cu caracter pregătitor, împreună cu toate informaţiile conţinute în acestea, la care 
salariatul/voluntarul are acces, direct sau indirect, ca rezultat al participării sale la activităţile din cadrul 
Universităţii din Piteşti. 

În plus, toate înregistrările sau însemnările efectuate de salariat/voluntar referitoare la informaţiile cu 
caracter confidenţial sau la documentele cu caracter confidenţial vor fi de asemenea considerate documente 
cu caracter confidenţial. 
III. DURATA ANGAJAMENTULUI 
3.1. Prezentul angajament de confidenţialitate se aplică pe întreaga perioadă contractuală, cu precizarea că 
obligaţiile de păstrare a confidenţialităţii continuă şi după încetarea perioadei contractuale/a raporturilor de muncă 
dintre semnatar şi Universitatea din Piteşti. 
IV. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALĂ 
4.1. Încălcarea prevederilor privind confidenţialitatea se pedepseşte conform art. 83, alin.(4) şi (5) din GDPR şi 
al altor dispoziţii legale în vigoare. Orice persoană, care a suferit daune materiale sau morale în urma încălcării 
confidenţialităţii datelor, are dreptul să solicite daune de la persoana responsabilă de încălcarea acestui drept sau 
de la operatorul sau persoana împuternicită care a executat operaţiunea. 
În funcţie de natura încălcării, se pot impune amenzi de până la 10 sau 20 milioane de euro, sau de până la 4% din 
cifra totală anuală de afaceri a operatorului. 
4.2. Următoarele situaţii exonerează de răspundere salariatul/voluntarul: 
 - informaţiile erau cunoscute înainte de a fi obţinute de la angajator; 
 - informaţia provine dintr-o sursă neconfidenţială; 
 - dezvăluirea informaţiei s-a făcut după primirea acordului scris pentru aceasta; 
 - informaţia era publică la data dezvăluirii ei;    

- salariatul/voluntarul a fost obligat în mod legal să dezvaluie informaţia. 
     
     
Subsemnatul........................................................................................., confirm că am luat la cunoştinţă şi voi 
respecta prevederile prezentului Angajament de confidenţialitate şi conformare GDPR. 
 
    
 Semnătura salariatului/voluntarului, 
 
 ........................................ 
             

Data, 
 

 ........................................ 
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ANEXA 4 

FIŞA DE POST A ANGAJATULUI/VOLUNTARULUI UPIT 

[...] 

Clauza privind protecţia datelor cu caracter personal    

„Angajatul/colaboratorul/voluntarul respectă prevederile legale privind protecţia datelor cu caracter 
personal şi are următoarele obligaţii: 

- să cunoască şi să respecte cu strictețe procedurile şi politicile interne referitoare la protecția 
datelor cu caracter personal, precum și cele privind securitatea informatică; 

-să utilizeze echipamentele de calcul de serviciu doar în scopul îndeplinirii atribuţiilor 
profesionale ce ii revin prin fişa postului; 

- să păstreze în condiţii de siguranţă şi să nu divulge parolele și mijloacele tehnice de acces la 
datele cu caracter personal pe care le prelucrează în virtutea atribuțiilor sale de serviciu;  

- să nu copieze pe suport fizic niciun fel de date cu caracter personal disponibile în sistemele 
informatice ale instituţiei, cu excepția situațiilor în care această activitate se regăsește în atribuțiile sale 
de serviciu sau a fost autorizată de către superiorul său ierarhic; 
  - să împiedice accesul oricărui alt salariat la canalele de accesare a datelor personale 
disponibile pe computerul universităţii cu ajutorul căruia își desfășoară activitatea; 

 - să manipuleze datele cu caracter personal stocate pe suport fizic sau electronic, la care are 
acces în virtutea atribuțiilor sale, cu cea mai mare precauție, atât referitor la conservarea suporturilor, 
inclusiv prin realizarea de back-up a informaţiei pe un suport securizat, cât și în ceea ce privește 
stocarea lor în locurile și în condițiile stabilite de procedurile şi regulamentele interne ale universităţii; 

 - să nu divulge către terţe persoane datele cu caracter personal la care are acces, cu excepția 
situațiilor în care comunicarea acestui tip de informaţii se regăsește în atribuțiile sale de serviciu sau a 
fost autorizată de către superiorul său ierarhic;  

- să nu transmită pe suport informatic sau fizic, și nici prin alte mijloace, fără autorizare şi 
criptare date cu caracter personal către sisteme informatice care nu se află sub controlul universităţii 
sau care sunt accesibile în afara instituţiei, inclusiv stick-uri USB, HDD, discuri rigide, căsuțe de e-
mail, foldere accesibile via FTP (File Transfer Protocol) sau orice alt mijloc tehnic;” 
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           ANEXA 5 

DOMNULE RECTOR,  
 
 
 

Subsemnatul/a…………………………………………………………, CNP……………….., 
posesor/posesoare CI serie ……., număr ……………, domiciliat în …………………………… 
…….……………...………………………..…………………………………………….……….....……, 
nr. de telefon …………………..., adresa de e-mail ……………………………………, în calitate de 
angajat/fost angajat/partener intr-un contract de prestări servicii la Universitatea din Piteşti, 
Facultatea/Departamentul/Compartimentul ………………………………………………….…, funcţia 
………………………………, vă rog să-mi aprobaţi eliberarea unei adeverinţe din care să rezulte: 
…..……………………………………………………………………………………………..….………
…………………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………, 
fiindu-mi necesară la …………………….……………………………………………………………… 
…………………….………………………………………………………………………………………  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  
 
  Data,           Semnătura,  

 

 

Domnului Rector al Universității din Piteşti  

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate prin prezenta cerere să fie 
prelucrate de către Universitatea din Piteşti, ca operator de date cu caracter personal, în baza 
contractului individual de muncă, în conformitate cu Regulamentul U.E. 679/2016 (GDPR) 
privind protecţia persoanelor fizice, în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter 
personal şi libera circulaţie a acestor date. 

Am luat la cunoştinţă că beneficiez de toate drepturile prevăzute de Regulament, în 
baza Notei de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în 
Universitatea din Piteşti ataşată. 
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            ANEXA 6 
  

Declaraţie de consimţământ captare/prelucrare imagine foto sau video 
 
 

Subsemnatul/a, _________________________________________________, în calitate de participant 
la evenimentul/proiectul ………………………………………… la Universitatea din Piteşti, consimt, 
în mod expres şi neechivoc, în baza informaţiilor primite, ca Universitatea din Piteşti să utilizeze 
imaginea mea foto/video în scopul ……………………………………………………………. 
……………………………………………………………………, în conformitate cu legislaţia 
europeană - Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date.  

 
Sunt informat/ă că: 

 aceste imagini pot fi utilizate, intern sau extern, în scopul desfăşurării şi promovării 
evenimentului, promovării imaginii universităţii. în format print sau digital, mijloacele de 
difuzare incluzând publicaţii, website-ri ale universităţii, corespondenţă electronică în scop de 
marketing, panouri, filme sau alte materiale publicitare, social-media, procese de predare sau 
activităţi de cercetare. 

 imaginea mea, odată publicată de către universitate, ar putea fi vizualizată de către persoane de 
oriunde din lume, inclusiv din ţări care nu au reglementat un nivel ridicat de protecţie a datelor 
cu caracter personal. 

 am dreptul oricând de a-mi retrage consimţământul cu privire la prelucrarea viitoare a imaginii 
mele. Sunt conştient/ă că dacă imaginea a fost deja utilizată în materiale promoţionale distribuite, 
universitatea nu va putea retrage toate aceste publicaţii. Oricum universitatea se va obliga să 
şteargă imaginea mea din bazele de date proprii şi va depune toate eforturile rezonabile pentru a 
stopa utilizarea imaginii în viitor. 

 imaginile ar putea fi păstrate permanent, odată cu publicarea acestora şi luând în considerare 
procedurile interne de arhivare ale universităţii. 

Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să vă exercitați următoarele drepturi, 
printr-o cerere scrisă, semnată şi datată,  trimisă la Universitatea din Pitesti, str. Târgu din Vale, nr.1: 
dreptul de a fi informat, de acces la date, de rectificare, de ștergere, de restricționarea prelucrării, 
de portabilitatea datelor, de opoziție, cât şi de a vă adresa Autorităţii de supraveghere în domeniu. 
 

Vă recomandăm să consultaţi politica noastră despre Prelucrarea datelor cu caracter personal 
accesând pagina de internet a Universității noastre www.upit.ro, la secţiunea dedicată „Protecției datelor 
cu caracter personal”, cât si Notele de informare specifice fiecărei categorii vizate. 
 
Nume/Prenume: __________________ 
Semnătură: ________________ 
Data: ____________________    
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           ANEXA 7 
 
Model registru de evidenta a prelucrarilor datelor cu caracter 
personal         

            

Operator       

Nume si date de contact Responsabil cu protectia datelor (DPO) Persoana imputernicita de operator (daca e cazul)       

Nume 
Universitatea din 

Pitesti 
Nume Rizea Petruta Nume         

Adresa 
Str. Targu din Vale 

nr. 1 
Adresa Str. Targu din Vale nr. 1 Adresa         

Email rectorat@upit.ro Email responsabil.gdpr@upit.ro Email         

Telefon   Telefon   Telefon         

            

Inregistrarea activitatilor prelucrate  Consimtamant 
Solicitare 

accesare date 
personale 

Departament 
colectare/ 
prelucrare 

date cu 
caracter 
personal 

Scopul colectării/ 
prelucrării datelor 

cu caracter personal 

Categorii de 
persoane vizate 

Categorii de 
date 

personale 

Categorii de 
destinatari  

Temeiul legal 
al prelucrării 

 

Nume ṣi 
detalii de 
contact al 

operatorului 
partener / 

asociat (daca 
e cazul) 

Referinţe 
contract /acord 

cu pers. 
imputernicita 

/procesator date 
cu caracter 

personal 

Numele ţărilor 
terte sau 

organizatii 
internationale 
catre care se 

transfera datele 
personale (daca 

este cazul) 

Măsuri de securitate 
/documentaţia care 

dovedește existenţa unor 
garanţii adecvate pentru 
transferuri exceptionale 
de date personale catre 

terţe ţări sau organizaţii 
internatţonale (daca e 

cazul) 

Perioada de stocare / 
termenele-limită 

preconizate pentru 
ștergerea diferitelor 

categorii de date (daca 
este cazul) sau criterii de 

apreciere a acestora 

Descriere generală a 
măsurilor tehnice și 

organizatorice de securitate 
implementate 

menţionate la articolul 32 
alineatul (1) din 

Regulamentul General 
privind Protecţia Datelor 

(daca este cazul) 

Referinte/link 
inregistrare 

consimtamant 

Locatia de 
stocare a datelor 

personale 

              

              

  
 
 
 
 


