
                                                                                                                              
 

1 

Responsabil GDPR-ing.Petruța Rizea                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

ROMÂNIA  

MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE  

UNIVERSITATEA DIN PITEŞTI 

Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Piteşti, Jud. Argeș 
Tel./fax: +40 348 453 100/123; CUI 4122183 CAEN 8542 

  http://www.upit.ro 
 

 
 

        Nr. înregistrare 3995/27.03.2019   

 
 

 

 

 

 

 
 

 

1.Scop și obiectiv general 

 

Scopul politicii de protecție a datelor este reprezentarea într-un singur document de sinteză a tuturor 

aspectelor legale privind protecția datelor în Universitatea din Pitești. Acest lucru nu este numai pentru 

a asigura respectarea Regulamentului european general privind protecția datelor (GDPR) 2016/679, ci 

și pentru a furniza dovada conformității. 

 

Această politică stabilește responsabilitățile Universității din Pitești, ale angajaților și ale persoanelor 

împuternicite de a respecta prevederile legale ale GDPR.  

 
2. Preambul 

 

UNIVERSITATEA DIN PITEȘTI, CUI 4122183, CAEN 8542, instituție de învățământ superior de 

stat,  cu sediul în Str. Târgu din Vale, nr. 1, Cod poștal 110040-Piteşti, Jud. Argeş, tel./fax +40 348 453 

100/123, website: http://www.upit.ro, prin activitatea pe care o desfăşoară,  colectează, stochează, 

prelucrează, crează un volum foarte mare de date cu caracter personal, din diverse categorii şi aparţinând 

unor tipuri diferite de persoane vizate, cum ar fi candidaţi, studenţi, absolvenţi, angajaţi, parteneri, 

furnizori, clienţi sau alte categorii de persoane ce interacţionează la un moment dat cu universitatea.  

 

Având în vedere că Universitatea din Piteşti prelucrează date cu caracter personal ale persoanelor vizate, 

aceasta este definită ca operator de date în sensul GDPR. Regulamentul UE 679/2016 se aplică tuturor 

datelor referitoare la persoanele fizice identificate sau identificabile, definite ca „date cu caracter 

personal”. Persoanele fizice sunt denumite „persoane vizate”. 

 

Categoriile de date personale prelucrate pot include date de identificare, date de contact, date despre 

parcursul profesional, despre asigurări de sănătate și sociale, date financiar-bancare, imagini şi 

înregistrări video preluate de către sistemele de înregistrare video sau în cadrul diferitelor evenimente 

sau proiecte organizate de către universitate. Unele dintre datele pe care le colectăm în vederea 

prelucrării pot fi date personale sensibile sau date sensibile ale altor persoane, cum ar fi membrii familiei 

(de exemplu date privind sănătatea fizică sau etnia unei persoane). 

 

 

 

POLITICA UNIVERSITĂŢII DIN PITEṢTI PRIVIND 

PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

http://www.upit.ro/
http://www.upit.ro/
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3. Context 

 

Evoluțiile tehnologice rapide și globalizarea au generat noi provocări pentru protecția datelor cu caracter 

personal. Amploarea colectării și a schimbului de date cu caracter personal a crescut în mod semnificativ. 

Aceste evoluții impun un cadru solid și mai coerent în materie de protecție a datelor în Uniune, însoțit 

de o aplicare riguroasă a normelor. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal ar trebui să fie în serviciul persoanelor vizate. Dreptul la 

protecția datelor cu caracter personal nu este însă un drept absolut; acesta trebuie luat în considerare în 

raport cu funcția pe care o îndeplinește în societate și echilibrat cu alte drepturi fundamentale, în 

conformitate cu principiul proporționalității. 

 

Luând în considerare diversitatea şi cantitatea de date personale colectate şi prelucrate în Universitatea 

din Piteşti, înţelegem cât este de important şi ne asumăm obligaţia ca fiecare angajat să cunoască, să fie 

responsabilizat  şi să aplice reglementările legale privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal intervine aproape în orice segment de activitate al Universităţii 

din Piteşti. Fără aceasta, studenţii nu ar putea avea acces la procesul de admitere şi de educaţie 

academică, angajaţii nu ar putea fi recrutaţi şi nici nu ar putea încheia un contract individual de muncă, 

proiectele şi evenimentele nu ar putea fi organizate în universitate. 

 

4. Domeniu de aplicare 

 

Protecţia datelor personale este o componentă importantă a oricărei activităţi din universitate, astfel că 

orice informaţie trebuie să fie prelucrată în condiţii de siguranţă şi în conformitate cu politica stabilită şi 

cu reglementările legale europene şi naţionale existente. 

 

Politica se aplică tuturor angajaţilor şi persoanelor împuternicite care accesează datele cu caracter 

personal şi tuturor datelor cu caracter personal prelucrate prin operaţiuni precum colectarea, 

înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, 

utilizarea, divulgarea, diseminarea, combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea acestora. 

 

5. Angajamentul şi responsabilităţile Universităţii din Piteşti privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal 

 

Universitatea din Piteşti se angajează să respecte politica privind protecţia drepturilor şi libertăţilor 

persoanelor în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

GDPR impune Universităţii din Piteşti obligaţii privind modul în care gestionează datele cu caracter 

personal. La rândul lor, angajaţii universităţii au responsabilităţi legate de prelucrarea datelor personale 

în mod sigur, corect şi legal. Această politică nu acoperă utilizarea/prelucrarea datelor personale de către 

angajaţii universităţii care acţionează într-un scop privat sau non-universitar. 

http://www.upit.ro/
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Universitatea din Piteşti, în calitate de operator de date, este responsabilă pentru controlul datelor cu 

caracter personal pe care le colectează, chiar dacă sunt transmise ulterior unei alte organizaţii sau sunt 

stocate pe sisteme sau dispozitive deţinute de alte organizaţii sau persoane fizice (inclusiv dispozitive 

personale deținute de membrii personalului). 

 

Personalul care implementează procese noi sau revizuieşte procesele existente trebuie să ia în 

considerare protecţia datelor ca parte a acestui proces şi poate fi necesar să efectueze o evaluare de 

impact privind protecţia datelor cu caracter personal. 

 

În cazul în care se va constata o încălcare a protecţiei datelor, acest fapt va trebui raportat Autorităţii de 

supraveghere în cel mult 72 de ore de la descoperirea acesteia. 

 

Dacă o persoană vizată de prelucrarea datelor cu caracter personal solicită activarea drepturilor prevăzute 

în Regulamentul 679/2016, răspunsul la solicitare va trebui să fie transmis în cel mult 30 de zile de la 

solicitare. În cazul unor situaţii mai complexe ce presupun un volum mare de date personale ce trebuie 

verificate, termenul poate fi prelungit cu maxim 30 de zile, cu obligaţia operatorului de a informa 

persoana vizată despre această prelungire. 

 

6. Politici, proceduri şi ghiduri asociate 

 

Politica de protecţia datelor trebuie consultată de câte ori este cazul, împreună cu politicile, procedurile, 

metodologiile şi ghidurile conexe situaţiilor specifice: 

 

- Ghidurile de conformare GDPR ale diferitelor structuri UPIT, privind notificarea tuturor 

categoriilor de persoane vizate, acordarea consimţământului şi gestionarea evidenţelor privind 

categoriile de date personale prelucrate, a destinatarilor acestor date, a persoanelor împuternicite 

să prelucreze aceste date; 

- Procedura operaţională de soluţionare a cererilor privind utilizarea datelor cu caracter personal; 

- Politica de confidenţialitate a website-lui UPIT; 

- Ghidul privind managementul încălcărilor securităţii datelor cu caracter personal; 

- Alte politici sau metodologii conexe GDPR, create pe măsură ce vor fi identificate necesităţile 

de aplicare standardizată. 

 

7. Secţiunile politicii 

 

7.1. Principiile aplicate 

 

Universitatea din Piteşti se obligă să prelucreze datele cu caracter personal ale persoanelor vizate, luând 

în considerare următoarele principii stipulate în GDPR: 

- Datele cu caracter personal vor fi prelucrate în mod legal, echitabil și transparent față de persoana 

vizată (principiile cumulative: „legalitate, echitate şi transparenţă”); 

http://www.upit.ro/
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- Datele cu caracter personal vor fi colectate şi prelucrate doar în scopurile explicite şi legitime 

specificate şi nu trebuie să fie prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri; 

prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare științifică 

sau istorică ori în scopuri statistice nu este considerată incompatibilă cu scopurile inițiale, în 

conformitate cu articolul 89 alineatul (1) (principiul „limitării legate de scop”); 

- Datele cu caracter personal colectate trebuie să fie adecvate, relevante şi limitate la scopul pentru 

care sunt necesare (principiul „reducerii la minimum a datelor”); 

- Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte şi, atunci când este necesar, să fie actualizate în 

toate bazele de date (principiul „exactităţii datelor”). Pentru respectarea acestui principiu trebuie 

să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt 

inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără 

întârziere; 

- Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor 

vizate, pe o perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt 

prelucrate; datele cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care 

acestea vor fi prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare 

științifică sau istorică ori în scopuri statistice (principiul „limitării legate de stocare”); 

- Datele trebuie să fie prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora, inclusiv 

protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a 

deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice şi organizatorice corespunzătoare 

(principiul „integritate și confidențialitate”); 

 

7.2. Securitatea datelor 

 

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. Politica de securitate UPIT descrie pe larg acest subiect. 

 

7.3. Informarea persoanei vizate privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

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 din Piteşti, în 

calitate de operator, să furnizeze tuturor persoanelor vizate o Notă de informare prin care să le explice 

într-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. 

 

Notele de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru diferite categorii de persoane 

vizate vor fi afişate şi vor putea fi vizualizate pe site-ul www.upit.ro, la secţiunea „Prelucrarea datelor 

cu caracter personal”. 

 

http://www.upit.ro/
http://www.upit.ro/
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7.4. Temeiul legal al prelucrării  

 

Pentru ca Universitatea din Piteşti să poată prelucra în condiţii de legalitate datele cu caracter personal, 

trebuie să fie îndeplinită cel puţin una dintre următoarele condiţii: 

 

- Persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal; 

- Prelucrarea datelor se efectuează în baza unui contract între persoana vizată şi operator; 

- Prelucrarea este necesară din cauza unei obligaţii legale; 

- 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; 

- Prelucrarea se efectuează în scopul interesului legitim al operatorului sau al unei terțe persoane 

şi nu afectează drepturile şi libertăţile persoanei vizate. 

 

În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimțământ, operatorul trebuie să fie în măsură să 

demonstreze că persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 

personal. 

În situaţia în care consimțământul persoanei vizate este dat în contextul unei declarații scrise care se 

referă și la alte aspecte, cererea privind consimțământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o 

diferențiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă și ușor accesibilă, utilizând un 

limbaj clar și simplu.  

Persoana vizată are dreptul să își retragă în orice moment consimțământul. Retragerea consimțământului 

nu afectează legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

Înainte de acordarea consimțământului, persoana vizată este informată cu privire la acest lucru.  

 

7.5. Păstrarea datelor  

 

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 PC-le personale, echipamente mobile sau pe suport de hârtie. Înregistrările 

pe hârtie trebuie să fie fragmentate în deşeuri, iar înregistrările electronice trebuie şterse definitiv. 

 

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,  

 

 

 

http://www.upit.ro/
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în baza legislaţiei de arhivare în vigoare, coroborată cu nomenclatorul arhivistic specific şi procedurile 

interne ale universităţii. 

 

7.6. Responsabilitatea Managementului şi utilizatorilor de date personale 

 

Conducătorul instituţiei, prorectorii, decanii facultăţilor, directorii de departament, conducătorul fiecărei 

structuri  din  cadrul  Universităţii din Piteşti au  responsabilitatea de a asigura  conformarea cu 

reglementările GDPR, de a crea şi încuraja o bună practică în administrarea datelor cu caracter personal 

de către personalul UPIT, terţe părţi sau vizitatori asociaţi activităţii din aria de responsabilitate.  

 

În acelaşi timp, toţi utilizatorii de date cu caracter personal din cadrul universităţii au responsabilitatea 

de a se asigura că prelucrează datele în concordanţă cu principiile şi reglementările GDPR existente. 

Orice membru al personalului care a divulgat neautorizat informaţii cu caracter personal sau a încălcat 

termenii acestei Politici poate face obiectul unor măsuri disciplinare. 

 

Responsabilul cu protecţia datelor are sarcina de a se asigura că sunt puse în aplicare de către operator, 

la toate nivelurile, măsurile de conformare la reglementările GDPR (cum ar fi: informarea persoanei 

vizate, furnizarea consimţământului de prelucrare a datelor personale a acesteia, încheierea de 

angajamente de confidenţialitate cu persoanele împuternicite de către operator, asigurarea că datele 

personale sunt protejate şi securizate prin implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice 

adecvate). De asemenea, responsabilul cu protecţia datelor va putea efectua activităţi periodice de audit 

pentru a asigura conformarea cu aceasta politică şi cu legislaţia GDPR în vigoare.  

 

7.7. Înregistrări ale activităţilor de prelucrare 

 

În calitate de operator de date, Universitatea din Piteşti trebuie să menţină o evidenţă clară a activităţilor 

de prelucrare a datelor cu caracter personal. Această evidenţă ar trebui să conţină cel puţin următoarele 

detalii privind procesul de prelucrare: 

- Departamentul/biroul/serviciul unde se colectează/prelucrează date cu caracter personal; 

- Scopul colectării/prelucrării datelor cu caracter personal; 

- Nume ṣi detalii de contact al operatorului partener/asociat (dacă e cazul); 

- Categorii de persoane vizate 

- Categorii de date personale; 

- Categorii de destinatari; 

- Referinţe contract/acord cu persoana împuternicită/procesator date cu caracter personal 

(partener); 

- Numele țărilor terţe sau organizaţiilor internaţionale către care se transferă datele personale (dacă 

este cazul); 

http://www.upit.ro/
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- 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. 

Universitatea din Piteşti are în principal activităţi de prelucrare a datelor cu caracter personal ale 

următoarelor categorii de persoane: 

- Studenţi, masteranzi, doctoranzi, elevi ai Colegiului non-terţiar (potenţiali, actuali şi foşti); 

- Angajaţi (potenţiali, actuali şi foşti); 

- Participanţi în proiecte derulate de Universitatea din Piteşti (în calitate de coordonator, formator, 

membru în grupul ţintă etc); 

- Parteneri în relaţii contractuale sau în alte rapoarte juridice cu Universitatea din Piteşti. 

 

7.8. Cercetare sau consultanţă 

 

Datele colectate în scopul cercetării intră sub incidenţa GDPR. Personalul care colectează date în scopul 

cercetării sau al consultanţei trebuie să includă o formă adecvată de consimţământ în orice formular de 

colectare a datelor cu caracter personal. Prelucrarea trebuie să se efectueze în conformitate cu principiul 

“legalităţii, echităţii şi transparenţei”, ceea ce presupune că trebuie să fie luată în considerare opțiunea 

de anonimizare sau pseudonimizare a persoanei vizate. De asemenea, este important să fie respectat 

principiul „reducerii la minimum a datelor” colectate. 

 

7.9. Drepturile persoanei vizate 

 

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: 

 

- Dreptul de a fi informat - În temeiul acestui drept, Universitatea din Piteşti emite Notele de 

informare şi le pune la dispoziţia persoanelor vizate prin publicare pe site-ul universităţii şi în 

acelaşi timp prin prezentare directă, în momentul solicitării consimţământului de prelucrare a 

datelor cu caracter personal; 

- Dreptul de acces la date - Persoanele vizate au dreptul de a solicita să vizualizeze sau să 

primească copii de pe toate documentele deţinute de Universitatea din Piteşti ce conţin date cu 

caracter  personal  ale  persoanei  vizate. Scopul  acestei  solicitări  de  acces  este  de a permite  

http://www.upit.ro/
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persoanelor vizate să confirme exactitatea datelor cu caracter personal şi să îsi exercite drepturile 

de corecţie sau obiecţie. Universitatea se obligă să răspundă persoanelor vizate în termen  de  o  

lună  de  la  data  cererii  (cu  excepția cazului  în care  cererea este nefondată sau  

excesivă sau a situaţiilor complexe când termenul poate fi prelungit cu încă 30 de zile) fără a fi 

percepută o taxă în acest sens; 

- Dreptul de rectificare - Universitatea din Piteşti are obligaţia de a verifica, remedia şi confirma 

persoanei vizate, la cererea acesteia, că inexactităţile privind datele cu caracter personal 

constatate au fost rectificate; 

- Dreptul de ștergere (de a fi uitat) – Universitatea din Piteşti a luat act şi acţionează în consecinţă 

cu acest drept al persoanei vizate de a solicita ştergerea datelor cu caracter personal. Solicitarea  

se aplică  în cazul în care datele nu mai sunt necesare  pentru scopul pentru care au  

fost colectate sau dacă persoana vizată îşi retrage consimţământul sau dacă informaţia este 

prelucrată ilegal. Dacă la un moment dat, fiind în afara obligațiilor contractuale, vă veți exercita 

dreptul la ștergere a datelor, UPIT poate  continua să păstreze un set de date personale de bază 

(cum ar fi: nume, data nașterii, perioada contractuală etc.), conform cerințelor legale;  

- Dreptul la restricționarea prelucrării - Persoana vizată poate comunica universităţii dacă aceasta 

îi poate păstra datele personale, dar trebuie să oprească prelucrarea. Acest lucru se poate cere 

atunci când se doreşte verificarea corectitudinii datelor sau scopul procesării acestora; 

- Dreptul de opoziție - Persoanele vizate au dreptul de a formula obiecţii faţă de anumite prelucrări 

de date personale. Acestea trebuie să demonstreze motivele pentru care se opun prelucrării în 

situaţiile specifice, cu excepţia marketingului direct, unde este un drept absolut; 

- Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv 

crearea de profiluri - Profilarea este prelucrarea datelor pentru a evalua, analiza sau prezice 

comportamentul sau preferinţele persoanei vizate. Persoanele vizate au dreptul să se opună 

deciziilor bazate exclusiv pe prelucrarea automată. Acest tip de prelucrare poate fi făcută doar 

cu acordul explicit al persoanei vizate; 

- Dreptul la portabilitatea datelor – Având în vedere că datele personale se află înregistrate atât 

în format fizic, cât și electronic, în baze de date prelucrate manual, universitatea va  face  tot  

posibilul  pentru  a  furniza informații într-un format portabil, dar este puțin probabil că se vor 

putea crea sisteme automate pentru a face acest lucru. 

 

„Procedura operaţională de soluţionare a cererilor privind utilizarea datelor cu caracter personal” 

descrie pe larg procesul de exercitare a drepturilor persoanei vizate. 

 

7.10. Transferul de date cu caracter personal 

 

În cazul în care datele personale sunt transferate în cadrul universităţii, destinatarul este obligat să 

prelucreze  datele  doar în  scopurile pentru care au  fost colectate sau în scopuri conexe acestora. Dacă 

datele personale transferate intern sunt utilizate pentru un scop diferit, o noua notă de informare a 

persoanei vizate trebuie furnizată. 

http://www.upit.ro/
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În cazul în care datele personale sunt transferate în afara universităţii, trebuie analizat un nou temei legal 

al prelucrării şi un acord de confidenţialitate trebuie semnat între universitate şi terţa parte, 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 se supun 

cerinţelor GDPR. 

 

Personalul UPIT trebuie să se consulte cu responsabilul pentru protecţia datelor dacă încheie un nou 

contract care implică partajarea sau prelucrarea datelor cu caracter personal. 

 

7.11. 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 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. 

 

7.12. Evaluarea impactului privind protecţia datelor 

 

În conformitate cu reglementările GDPR, Universitatea din Piteşti are obligaţia de a lua în considerare 

impactul prelucrării datelor cu caracter personal asupra tuturor activităţilor de prelucrare. Aceasta 

include implementarea de măsuri tehnice şi organizatorice care să conducă la minimizarea potenţialului 

impact negativ ce poate apărea în procesul de prelucrare a datelor cu caracter personal. 

 

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. 

 

7.13. Marketing direct 

 

Marketingul direct nu acoperă doar comunicarea de materiale în scopul vânzării de produse sau servicii 

către persoane fizice, ci şi promovarea unor programe, activităţi, evenimente specifice universităţii, cum 

ar fi: promovarea imaginii şi a programelor de studii specifice, notificarea organizării unor evenimente. 

 

Marketingul acoperă toate formele de comunicare scrisă sau orală, cum ar fi: contactarea prin servicii 

poștale, fax, poştă electronică, mesagerie electronică, telefon. 

 

 

http://www.upit.ro/
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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. 

 

7.14. Instruire oferită de Universitatea din Piteşti cu privire la protecţia datelor cu caracter 

personal 

 

Fiecare angajat al Universităţii din Piteşti va avea acces la un modul de curs intern ce cuprinde noţiuni 

generale privind protecţia datelor cu caracter personal, în conformitate cu reglementările GDPR. De 

asemenea, poate beneficia de consiliere din partea Responsabilului cu protecţia datelor, în orice situaţie 

specifică apărută. 

 

7.15. Breşe de securitate privind protecţia datelor cu caracter personal 

 

Universitatea din Piteşti este responsabilă cu asigurarea măsurilor de securitate adecvate şi proporţionale 

privind protecţia datelor cu caracter personal deţinute. Acestea includ protejarea datelor împotriva 

prelucrărilor neautorizate sau ilegale, împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale. 

Universitatea din Piteşti depune toate eforturile pentru evitarea unor astfel de situaţii, dar este posibil ca 

anumite breşe de securitate nedorite să apară totuşi: 

 

- Furtul sau pierderea de date sau echipamente; 

- Defecţiuni ale echipamentelor (servere, PC-uri, echipamente de stocare); 

- Dezvăluire de date către destinatari neautorizaţi (ex. email-uri transmise către un destinatar 

greşit); 

- Eroare umană; 

- Atacuri cibernetice tip hacking. 

 

Orice incident privind protecţia datelor cu caracter personal trebuie adus la cunoştinţa Conducerii 

Universităţii şi Responsabilului cu protecţia datelor. 

 

În cazul în care este identificată o încălcare a protecţiei datelor, Universitatea din Piteşti este obligată să 

raporteze acest fapt Autorităţii Naţionale de supraveghere a datelor cu caracter personal, nu mai târziu 

de 72 de ore de la constatarea acesteia. 

 

7.16. Informaţii suplimentare 

 

Responsabilul UPIT pentru protecția datelor cu caracter personal poate fi contactat la adresa de 

email: responsabil.gdpr@upit.ro  sau direct la sediul universităţii din Str. Târgu din Vale nr. 1, Piteşti. 

 

 

http://www.upit.ro/
mailto:responsabil.gdpr@upit.ro
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Responsabilul pentru protecția datelor cu caracter personal are atribuții de monitorizare a 

conformității  cu legislația GDPR. Vă  rugăm  să ne contactați dacă aveți orice preocupări sau întrebări  

legate de informațiile de mai sus sau în legătură cu modul în care vă sunt prelucrate datele cu caracter 

personal. 

 

Vă informăm că puteți să accesați pagina de internet a Universității din Piteşti www.upit.ro, la 

secţiunea dedicată „Protecției datelor personale”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RECTOR,                 

Conf. univ. dr. ing. Dumitru CHIRLEŞAN                      

http://www.upit.ro/
http://www.upit.ro/

