ANEXA 11

Consimțământ de prelucrare a datelor cu caracter personal

Subsemnatul/a __________________________________________, în calitate de
candidat la admitere/student declarat admis/student înmatriculat pentru ciclul de studii
universitare 1 _________________________________________________________________
____________________________________________________, în anul universitar
______________________ declar că am luat la cunoștință prevederile Procedurii interne nr.
P.1.2-0 a UEMR de aplicare a Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date, precum și de conținutul informării Universității „Eftimie Murgu” din Reșița cu
privire la aceste date (informare aflată pe verso) și declar că sunt de acord ca aceste date cu
caracter personal să fie stocate, prelucrate și utilizate de către UEMR, ca operator de date cu
caracter personal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Declar, susțin și semnez după ce am luat la cunoștință, că sunt de acord cu întregul
conținut și am completat personal datele din prezenta declarație.

Data _______________________
Semnătura _________________

1

Se va completa, după caz licență/masterat, precum și facultatea și domeniul de studii.

Informare
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița, persoană juridică cu sediul în Reșița, Piața
Traian Vuia 1 - 4, denumită în continuare UEMR, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter
personal.
Conform cerințelor Regulamentului (UE) 679/2016 privind protecția persoanelor fizice
în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date, UEMR se obligă să administreze în condiții de siguranță și numai pentru scopurile
specificate, datele dvs. personale care îi sunt furnizate.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare UEMR:
a) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educație și cultură, în sensul
inițierii și derulării de raporturi juridice (contract de studii) între dumneavoastră și
UEMR;
b) pentru îmbunătățirea modului de comunicare cu studenții, prin intermediul e-mailului,
pentru comunicarea operativă și eficientă a informațiilor necesare derulării raporturilor
contractuale dintre dumneavoastră și UEMR, pentru accesul la platformele on-line (de
învățământ la distanță, de sondaje etc.) ale UEMR.
Sunteți obligat să furnizați datele enunțate, deoarece în cazul refuzului sau la furnizarea
de date incorecte și/sau incomplete, UEMR își rezervă dreptul să decline inițierea de raporturi
juridice/contractuale cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta
cerințele reglementărilor legale din domeniul învățământului superior.
Informațiile colectate sunt destinate utilizării de către operator (UEMR) și sunt partajate
numai cu: persoana vizată, partenerii contractuali ai operatorului (cum ar fi alte instituții de
învățământ și educație, entități care administrează platformele on-line ale UEMR etc.)
Conform GDPR (Regulamentul (UE) 2016/679) beneficiați de dreptul de acces la
următoarele informații: a) scopurile prelucrării; b) categoriile de date cu caracter personal
vizate; c) destinatarii cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie
divulgate; d) perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal;
e) existența dreptului de a solicita UEMR rectificarea datelor cu caracter personal, cu excepția
situațiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de către UEMR este obligatorie.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către
secretariatul rectoratului UEMR, care va înainta solicitarea dumneavoastră spre analiză
persoanei desemnată ca responsabil cu protecția datelor (DPO), pentru a fi apoi aprobată de
către conducerea UEMR.
Pentru mai multe informații puteți accesa site-ul nostru uem.ro.

