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Prezenta politică de confidențialitate a website-lui Universităţii din Piteşti fost elaborată în
conformitate cu Regulamentul (U.E.) 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii
Europene din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.
Cine suntem
Prezentul website http://www.upit.ro este proprietatea Universităţii din Piteşti, CUI 4122183,
CAEN 8542 cu sediul în Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poştal 110040-Piteşti, Jud. Argeş, tel./fax +40
348 453 100/123.
Ce informații colectăm
Prin informaţii înţelegem datele dumneavoastra personale, colectate prin intermediul website-lui
nostru, incluzând adresa de e-mail, IP-ul şi alte informaţii pe care ni le furnizaţi prin accesarea site-lui.
Nu colectăm informații nominale despre dumneavoastră. Scopul prezentului website este strict de
prezentare a activităților didactice desfășurate de către noi, a participării la diferite proiecte
educaţionale, parteneriate sau alte activităţi extracurriculare, iar înregistrarea nominală în cadrul
website-ului este dezactivată.
Informaţii de ansamblu
Periodic putem colecta şi informaţii statistice generale, non-personale, cu privire la utilizarea websitelui, cum ar fi câţi vizitatori accesează o anumită pagină pe site-ul nostru, cât timp rămân pe acea
pagină şi care link-uri sunt vizitate mai des. Noi colectăm aceste informaţii prin utilizarea de
tehnologii, cum ar fi “cookies” şi “adrese IP”, conform detaliilor de mai jos. În acest context, vă
asigurăm că aceste date de ansamblu colectate nu vă identifică personal, ca vizitator al site-lui.
Adrese IP
O adresă IP este un număr care este atribuit automat calculatorului dumneavoastră ori de cate ori
navigaţi pe web. Serverele web identifică automat computerul dvs. prin adresa IP. Website-ul UPIT
colectează adrese IP pentru scopuri de administrare de sistem şi pentru a urmări modul de utilizare a
site-ului. Când vizitatorii accesează pagini din site sau clickează pe un link, serverele noastre păstrează
adresele IP. Ne rezervăm dreptul de a folosi aceste adrese IP pentru a identifica un vizitator sau
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membru al listei, pentru a îmbunătăţi experienţa utilizatorilor sau, dacă credem că este necesar, pentru
a impune respectarea politicilor site-ului sau pentru a proteja instituţia, site-ul, vizitatorii, serviciul,
Internet Service Provider-ul, partenerii, membrii listei sau altele.
Cookies
Colectăm informații nenominale de tip cookie-uri pentru a îmbunătăți experiența dumneavoastră în
cadrul site-ului nostru.
Cookies sunt fragmente de informaţie pe care site-ul le transferă utilizatorilor pentru ţinerea evidenţei.
Cookie-urile fac navigarea pe web mai usoară pentru dumneavoastră, prin salvarea preferinţelor
dumneavoastră în timp ce vă aflaţi pe site. Utilizarea cookie-urilor este un standard industrial - le veţi
găsi pe cele mai multe site-uri web. Ele nu sunt folosite pentru a stoca informaţii personale, sau pentru
a păstra datele istorice ale abonatului. Cookie-urile ne ajută să vedem care sunt zonele populare şi care
nu sunt. Informaţii cum ar fi numărul total de vizitatori şi de pagini vizualizate sunt cel mai uşor de
urmărit cu cookie-uri. Putem folosi informaţiile de la cookie-uri pentru a face îmbunătăţiri şi
actualizări ale site-ului nostru şi pentru a adapta serviciile la nevoile vizitatorilor noştri.
Aveţi întotdeauna opţiunea de a dezactiva cookie-urile folosind preferinţele browserului. Majoritatea
browser-elor sunt setate iniţial pentru a accepta cookie-uri. Puteţi reseta browser-ul să refuze toate
cookie-urile sau să indice atunci când un cookie este trimis. Cu toate acestea, vă rugăm să fiţi
conştienţi de faptul că unele caracteristici ale Site-ul nu vor funcţiona corect sau pot fi mai lente dacă
refuzaţi cookie-urile.
Cum protejăm informațiile dumneavoastră
Vă oferim spre utilizare un website dezvoltat în condiţii de securitate, alături de partenerii UPIT
împuterniciţi să administreze activitatea site-lui. În cadrul website-ului s-a instalat un certificat de
securitate SSL.
Accesul la panoul de administrare al website-ului și/sau la panoul de administrare al pachetului de
găzduire se face doar de către persoanele autorizate cu drepturi speciale de acces și acestea sunt
obligate să păstreze confidențialitatea datelor.
Confidențialitatea informațiilor
Nu dezvăluim informații despre activitatea din cadrul site-ului nici unei terțe persoane/entități, altele
decat cele abilitate să administreze/găzduiască website-ul UPIT, cu excepția instituțiilor Statului
Român sau Comisiei Europene autorizate să auditeze activitatea noastră.
Consimțământul dumneavoastră
Utilizând website-ul nostru, sunteți de acord cu politica noastră de confidențialitate.
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Informare suplimentară
Vă recomandăm să consultaţi Politica noastră de privind Prelucrarea datelor cu caracter personal
accesând site-ul Universităţii din Piteşti la secţiunea dedicată „Protecției datelor cu caracter
personal”.
Conform Legii 677 /2001 şi Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în
ceea ce priveşte prelucrarea datelor personale și privind libera circulație a acestor date, beneficiaţi de
următoarele drepturi: dreptul de acces, de rectificare, de ştergere, de restricţionare a prelucrării datelor
şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării
datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea lor.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată, la sediul
Universității din Pitești, str. Târgu din Vale, nr.1, Pitești. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a
vă adresa justiţiei.
În România instituția guvernamentală responsabilă cu reglementarea protecției datelor caracter
personal se numește Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

RECTOR,
Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN
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