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Documente de referinţă (reglementări) aplicabile activităţii din Compartimentul GDPR:

Art. 1 - Prezentul regulament este elaborat în conformitate cu următoarele prevederi legale:

- Legea nr. 1 a Educaţiei Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare;

- 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 protecţia datelor);

- Legea nr. 190 din 18 iulie 2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE)
2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 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
protecţia datelor);

- Carta Universităţii din Pitești;

- Regulamentul de organizare şi funcţionare al Universităţii din Pitești;

Definiţii şi abrevieri pentru termenii utilizaţi

Definiţii

Date cu
caracter
personal

Orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau identificabilă
(persoană vizată).

Persoana fizică
identificabilă

Persoana care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin
referire la un element de identificare (cum ar fi nume, număr de
identificare, date de localizare, un identificator online) sau la unul ori mai
multe elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice,
genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Persoane vizate Persoanele ale căror date cu caracter personal sunt colectate şi prelucrate.
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Prelucrare date
cu caracter
personal

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 ori distrugerea.

Restricţionarea
prelucrării

Marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul de a limita
prelucrarea viitoare a acestora.

Operator Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism
care, singură sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de
prelucrare a datelor cu caracter personal – în cazul de faţă Universitatea din
Piteşti.

Pseudonimizare 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 informaţii suplimentare, cu condiţia ca aceste informaţii
suplimentare să fie stocate separat şi să facă obiectul unor măsuri de natură
tehnică şi organizatorică care să asigure neatribuirea respectivelor date cu
caracter personal unei persoane fizice identificate sau identificabile;

Cerere Solicitare făcută în scris sau prin poşta electronică, adresată de persoanele
vizate, în exercitarea drepturilor lor.

Persoană
împuternicită
de operator

Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism
care prelucrează datele cu caracter personal în numele operatorului.

Destinatar Persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism
căreia (caruia) îi sunt transmise/divulgate datele cu caracter personal,
indiferent dacă este sau nu o parte terţă.

Consimţământ
al persoanei
vizate

Orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de
ambiguitate a persoanei vizate, prin care aceasta acceptă, printr-o
declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal
care o privesc să fie prelucrate.
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Abrevieri

UPIT Universitatea din Piteşti

GDPR Regulamentul 2016/679/UE al Parlamentului European şi al
Consiliului din 27 aprilie 2016 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

DPO Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal

ANSPDCP Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art. 2 - Prezentul regulament reglementează organizarea și desfășurarea activităților în cadrul
Compartimentului GDPR şi în acelaşi timp are rolul de a identifica locul compartimentului în
organigrama Universităţii din Piteşi, din punct de vedere al relaţiilor de subordonare ierarhice,
rolul, misiunea şi obiectivele acestuia, cât şi atribuţiile şi responsabilităţile posturilor existente în
cadrul acestei structuri.

Art. 3 – Compartimentul GDPR este o structură executivă și consultativă din cadrul Universității
din Pitești, cu rolul de a organiza, implementa și monitoriza procesul de prelucrare a datelor cu
caracter personal şi în acelaşi timp de a oferi consultanţă de specialitate factorilor de conducere,
dar şi fiecărei structuri din cadrul universităţii.

Art. 4 – Compartimentul GDPR se află în subordinea directă a Rectorului Universităţii din
Piteşti.

CAPITOLUL II

MISIUNEA ŞI OBIECTIVELE COMPARTIMENTULUI GDPR

Art. 5 – Misiunea Compartimentului GDPR
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Compartimentul GDPR, ca structură din cadrul Universităţii din Piteşti, în conformitate cu
prevederile Regulamentului (UE) 2016/679, are drept preocupare centrală şi constantă asigurarea
confidenţialităţii şi protecţiei datelor cu caracter personal pentru toate categoriile de persoane
vizate ce interacţionează cu universitatea în calitate de membri ai comunităţii academice UPIT,
parteneri, asociaţi sau vizitatori, în cadrul tuturor proceselor şi activităţilor de prelucrare a
datelor.

Art. 6 – Principalele obiective ale Compartimentului GDPR se concretizează în:

(1) Informarea tuturor structurilor Universităţii din Piteşti și a persoanelor vizate cu privire la
procesele de prelucrare a datelor personale, cât şi referitor la drepturile și obligațiile lor în baza
legislației privind protecția datelor cu caracter personal;

(2) Monitorizarea constantă a modalității în care Universitatea din Piteşti respectă legislația
privind protecția datelor cu caracter personal, în cadrul tuturor proceselor de prelucrare a acestui
tip de date;

(3) Oferirea de consiliere de specialitate şi emiterea de recomandări tuturor structurilor
universităţii cu privire la interpretarea și aplicarea prevederilor legislației naţionale şi europene
privind protecția datelor cu caracter personal ;

(4) Dezvoltarea profesională continuă în domeniul protecției datelor cu caracter personal , atât
pentru DPO, cât şi pentru fiecare angajat al UPIT ce are, prin fişa postului, atribuţii de prelucrare
a datelor cu caracter personal;

(5) Gestionarea relației cu autoritatea de supraveghere în domeniu (ANSPDCP).

CAPITOLUL III

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTULUI GDPR

Art. 7 – Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal (DPO), prin activitatea pe care o
prestează în cadrul Compartimentului GDPR din UPIT, în conformitate cu prevederile legislaţiei
în vigoare (GDPR), are următoarele atribuţii de bază:

(1) să asigure protecţia datelor cu caracter personal privind prelucrarea acestora luând în
considerare datele persoanei în raport cu funcţia pe care o îndeplineşte în societate şi echilibrat
cu alte drepturi fundamentale, în conformitate cu principiul proporţionalităţii, la care se
raportează cazul;
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(2) să informeze şi să consilieze operatorul şi persoana împuternicită de operator, precum şi
angajaţii care se ocupă de prelucrare, cu privire la obligaţiile care le revin în temeiul prevederilor
GDPR şi a altor dispoziţii de drept al Uniunii sau drept intern referitoare la protecţia datelor;

(3) să monitorizeze continuu, pe baza planului de monitorizare, respectarea prevederilor GDPR
în Universitatea din Piteşti, a altor dispoziţii referitoare la protecţia datelor şi a politicilor
universităţii în ceea ce priveşte protecţia datelor cu caracter personal, precum şi efectuarea
auditurilor aferente;

(4) să contribuie la sensibilizarea, responsabilizarea şi formarea continuă a personalului implicat
în operaţiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal;

(5) să ofere consiliere, la cerere, în ceea ce priveşte evaluarea impactului asupra protecţiei datelor
personale în orice activitate nouă sau deja existentă de prelucrare a datelor în universitate;

(6) să contribuie la stabilirea temeiului legal care stă la baza procesului de prelucrare a datelor cu
caracter personal, cum ar fi: consimţământul, executarea unui contract la care persoana vizată
este parte, îndeplinirea unor obligaţii legale ce îi revin universităţii, îndeplinirea unor sarcini care
serveşte unui interes public etc;

(7) să se asigure că prelucrarea datelor cu caracter personal în alte scopuri decât cele pentru care
au fost iniţial colectate ar trebui să fie permisă doar atunci când prelucrarea este compatibilă cu
scopurile respective pentru care datele cu caracter personal au fost iniţial colectate;

(8) să se asigure că, pentru a stabili dacă scopul prelucrării ulterioare este compatibil cu scopul
pentru care au fost colectate iniţial datele cu caracter personal, operatorul, după ce a îndeplinit
toate cerinţele privind legalitatea prelucrării iniţiale, ţine seama, printre altele, de orice legatură
între respectivele scopuri şi scopurile prelucrării ulterioare preconizate, de contextul în care au
fost colectate datele cu caracter personal, în special de aşteptările rezonabile ale persoanelor
vizate, bazate pe relaţia de confidenţialitate totală;

(9) să participe, alături de structurile direct implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal
din universitate, la identificarea factorilor de risc privind protecţia datelor cu caracter personal şi
la implementarea de măsuri tehnice şi organizatorice necesare securizării şi protejării acestui tip
de date împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii,
accesului neautorizat sau a oricărei alte forme de prelucrare ilegală;

(10) să asigure respectarea şi implementarea principiului transparenţei în prelucrarea datelor
personale în universitate, prin informarea persoanelor vizate cu privire la tipurile de date
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prelucrate, scopul prelucrării, durata prelucrării, acolo unde este posibil, destinatarii rezultatelor
prelucrării, drepturile persoanei vizate;

(11) să urmărească implementarea şi respectarea, în cadrul activităţilor din universitate, a
principiilor de prelucrare a datelor personale privind legalitatea, echitatea, limitării legate de
scop, a reducerii la minimum a datelor colectate, a exactităţii, a limitării legate de stocare şi a
confidenţialitătii şi integrităţii acestora;

(12) să faciliteze şi să monitorizeze respectarea în universitate a drepturilor de care beneficiază
persoanele vizate, în conformitate cu prevederile GDPR şi ale legislației aplicabile: dreptul de a
fi informat, de a avea acces la datele personale, de rectificare, de a se opune prelucrării pentru
motive legitime, dreptul la ştergerea datelor (de a fi uitat),  dreptul la restricţionarea prelucrării,
dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de
supraveghere, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale de prelucrare, de a se adresa
justiţiei, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor
personale în scopuri de marketing;

(13) să contribuie la revizuirea procedurilor, metodologiilor, regulamentelor interne ale
universităţii, ce descriu şi reglementează procese şi activităţi ce presupun prelucrare de date cu
caracter personal, şi să elaboreze proceduri, ghiduri specifice necesare implementării
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 în universitate;

(14) să participe, alături de reprezentanţii Centrului pentru tehnologia informației, calculatoare și
informatizare (C.T.I.C.I.), la elaborarea şi implementarea măsurilor de securizare informatică a
datelor cu caracter personal, prin autentificarea utilizatorilor,  instruirea acestora privind
păstrarea confidenţialităţii datelor prelucrate, identificarea riscurilor şi a resurselor necesare
pentru protejarea echipamentelor şi implicit a informaţiei prelucrate şi comunicarea către factorii
de decizie implicaţi.

Art. 8 – Responsabilul cu protecţia datelor cu caracter personal din universitate va elabora, la
final de an, un raport anual pe care îl va prezenta Rectorului Universităţii din Piteşti; raportul va
conţine principalele constatări cu privire la stadiul conformării la prevederile GDPR în
universitate, ca urmare a procesului de monitorizare, cât şi un plan de măsuri de îmbunătăţire a
activităţilor de protecţie a datelor cu caracter personal din cadrul structurilor verificate.

Art. 9 – Universitatea din Piteşti, în calitate de operator de date, se asigură că responsabilul cu
protecţia datelor este implicat în mod corespunzător şi în timp util în toate aspectele legate de
protecţia datelor cu caracter personal.
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Art. 10 – Universitatea din Piteşti sprijină responsabilul cu protecţia datelor în îndeplinirea
sarcinilor menţionate la articolul 7, asigurându-i resursele necesare pentru executarea acestor
sarcini, precum şi accesarea datelor cu caracter personal şi a operaţiunilor de prelucrare, şi pentru
menţinerea cunoştinţelor sale de specialitate.

Art. 11 – Operatorul (UPIT) şi persoana împuternicită de operator se asigură că responsabilul cu
protecţia datelor nu primeşte niciun fel de instrucţiuni în ceea ce priveşte îndeplinirea acestor
sarcini. Acesta nu este demis sau sancţionat de către operator pentru îndeplinirea sarcinilor sale.
Responsabilul cu protecţia datelor răspunde direct în faţa celui mai înalt nivel al conducerii
universităţii, în calitate de operator.

Art. 12 – Persoanele vizate pot contacta responsabilul cu protecţia datelor cu privire la toate
chestiunile legate de prelucrarea datelor lor şi la exercitarea drepturilor lor în temeiul
prevederilor GDPR.

CAPITOLUL IV

DISPOZIȚII FINALE

Art. 13 – Angajaţii Compartimentului GDPR din cadrul Universităţii din Piteşti sunt obligaţi să
cunoască, să respecte şi să aplice prevederile prezentului regulament, alături de hotărârile de
Senat, hotărârile Consiliului de administraţie şi deciziile rectorului UPIT.

Art. 14 – Atribuţiile fiecărui angajat al UPIT, şi implicit al Compartimentului GDPR, sunt
precizate prin fişa postului, fişă elaborată de superiorul ierarhic şi aprobată de conducerea
universităţii.

Art. 15 – Prezentul regulament va fi revizuit sau completat ori de câte ori apar modificări în
prevederile legale ce au stat la baza elaborării.

Art. 16 – Prezentul Regulament intră în vigoare la data aprobării în ședința Senatul Universităţii
din Piteşti din data de 06.12.2021.
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LISTA DE DIFUZARE A REGULAMENTULUI

Nr. Facultate/
Compartiment

Nume și
prenume

Data
primirii

Semnătură Data
retragerii

Semnătură

1. Senatul universității
2. CMCPU
3. Direcţia Secretariat

General
4. Facultatea de Științe,

Educație Fizică și
Informatică

5. Facultatea de
Mecanică și
Tehnologie

6. Facultatea de
Electronică,
Comunicații și
Calculatoare

7. Facultatea de Științe
Economice și Drept

8. Facultatea de Științe
ale Educației, Științe
Sociale și Psihologie

9. Facultatea de
Teologie, Litere,
Istorie și Arte

10. Colegiul Terțiar
Nonuniversitar

11. Direcţia Resurse
Umane


