M I N I S T E R U L

E D U C A Ţ I E I

ŞCOALA POSTLICEALĂ

N A Ț I O N A L E

SANITARĂ ARAD

Arad, Calea Victoriei nr. 1-3

e-mail: sanpostliceal@yahoo.com,
web:www.scoalapostlicealasanitaraarad.ro

Tel/Fax: 0257/281497 0371/114177

Şcoala Postliceală Sanitară Arad, instituţie de învăţământ de stat, cu sediul în Mun. Arad,
str. Calea Victoriei, nr. 1-3, jud. Arad, prelucrează date cu caracter personal potrivit
Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și Consiliului privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date, respectiv ale art. 6 alin. (1) lit. b), c), d), e), în scopul realizării
atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale precum și sarcinilor care servesc interesului
public sau care rezultă din exercitarea sarcinilor cu care este învestită în calitate de operator.
Aceste date ne permit să realizăm obligațiile noastre legale față de elevi, angajați, voluntari și
colaboratori, precum și evitarea riscurilor privind securitatea. Refuzul de a ne furniza datele
personale necesare îndeplinirii obligației legale ce ne revine situează persoana fizică în afara
oricărui raport juridic cu instituția noastră de învățămant deoarece informaţiile pe care le colectăm
sunt necesare în scopul prestării serviciilor noastre pentru care v-aţi exprimat interesul de a
beneficia atunci când aţi semnat contractul de şcolarizare, respectiv contractul de muncă, de
voluntariat sau colaborările de orice fel ce includ obligaţii contractuale, legale sau interese
legitime.
Şcoala Postliceală Sanitară Arad, prelucrează orice informaţie furnizată de dumneavoastră după
caz, prin mijloace automate şi/sau manual, pe baza consimţământul dumneavoastră exprimat în
mod expres şi neechivoc în sensul ca datele personale care vă privesc să fie folosite de utilizatorii
operatorului, în conformitate cu atribuţiile legale.
În acest sens, Şcoala Postliceală Sanitară Arad asigură condiţiile tehnice şi organizatorice
necesare pentru asigurarea securităţii acestora, astfel încat datele cu caracter personal sunt:
a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată („legalitate, echitate şi
transparenţă");
b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un mod
incompatibil cu aceste scopuri;
c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate
(„reducerea la minimum a datelor");
d) exacte şi, în cazul în care este necesar să fie actualizate, 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 şterse sau rectificate fără întârziere („exactitate");
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e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu
depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;
f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv
protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a
deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare
(„integritate şi confidenţialitate").
I. Categorii de persoane vizate:
Şcoala Postliceală Sanitară Arad prelucrează datele cu caracter personal a următoarelor categorii
de persoane fizice, în funcţie de scopul urmărit și reglementat prin actele normative incidente:
a) Elevi, părinţi ai acestora/reprezentanţi legali, alţi membri ai familiei, candidaţi la testele sau
examenele specifice, viitori elevi; cadre didactice, cadre didactice auxiliare şi personal nedidactic
în relaţii contractuale cu școala, candidaţi la concursurile de ocupare a posturilor din organigramă,
studenţi care fac practică în școală;
b) Elevi, cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic sau alţi membri ai familiei
acestor categorii enumerate posibili beneficiari ai programelor de protecţie socială derulate de
M.E.N.
c) Elevi, cadre didactice, personal didactic auxiliare, personal nedidactic, vizitatori, orice persoană
care intră în locațiile școlii, dotate cu sistem de supraveghere video;
d) Orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu
Şcoala Postliceală Sanitară Arad.
II. Scopul colectării şi prelucrării
Conform Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European și Consiliului privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind
libera circulație a acestor date, Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal
şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice și Legii nr. 190 din 18 iulie 2018
privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 679.2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date, Şcoala Postliceală Sanitară Arad are obligaţia de a administra în condiţii
de siguranţă şi numai pentru scopurile determinate, explicite și legitime în care sunt
colectate/prelucrate, datele personale care îi sunt furnizate.
Scopul colectării datelor este:
a) Pentru persoanele prevazute la secţiunea I. litera a: Prestări de servicii ale școlii pentru realizarea
obiectului de activitate principal, respectiv educaţie. De asemenea datele/informaţiile
colectate/stocate/arhivate de către școală sunt folosite pentru analize şi prelucrări statistice
necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul educational al instituției de
învățămant.
b) Pentru persoanele fizice prevăzute la secţiunea I litera b: protecţia socială.
c) Pentru persoanele fizice prevazute la secţiunea I, litera c: monitorizarea accesului/persoanelor
în spaţii publice; securitatea persoanelor şi a spaţiilor publice; monitorizare video şi securitate.
2

d) Pentru persoanele fizice prevazute la secţiunea I, litera d: evidenţa financiar contabilă a școlii.
*** Prelucrarea ulterioară prin stocare/arhivare a acestor date se realizează conform legislației
specifice sistemului național de educație și în scopuri statistice, nefiind incompatibilă cu scopul
inițial pentru care au fost colectate, cu respectarea măsurilor tehnice de securitate împotriva
prelucrării ilegale.
Ce categorii de date personale colectăm şi procesăm?
Datele personale pe care le procesăm sunt direct furnizate de dumneavoastră şi se referă la: date
personale de identificare (nume, CNP, adresa de domiciliu/reședință, tel, e-mail, număr cont,
fotografia/filmarea persoanei, semnătura olografă, etc), date personale cu privire la educaţie (acte
stare civilă, foaie matricolă, diplomă de BAC, alte cursuri absolvite, etc). De asemenea, procesăm
date personale necesare în procesul de recrutare şi angajare cât si pe tot parcursul relaţiei noastre
contractuale.
Date privind sănătatea angajaților și elevilor:
1. În relația cu cabinetul de medicina muncii, informațiile furnizate sunt confidențiale și privesc
doar capacitatea de muncă a angajatului, fișa de medicina muncii fiind păstrată de
reprezentantul pentru resurse umane.
2. Informațiile medicale furnizate de cabinetele medicale de familie sunt confidențiale și privesc
doar capacitatea elevului de a frecventa cursurile școlare, fișa medicală fiind păstrată de
departamentul secretariat.
3. Informațiile aferente certificatelor de concediu medical sunt confidențiale și sunt gestionate, în
condițiile legii, de structura de salarizare/contabilitate. Informațiile aferente motivărilor
medicale ale elevilor sunt confidențiale și sunt gestionate, în condițiile legii, de structura
secretariat, diriginți, director.
Date privind apartenența la sindicate
În relația cu angajații care sunt afiliați unor sindicate, școala poate solicita nominalizarea
sindicatului cu scopul direcționării a 1% din salariul angajatului către sindicatul afiliat. Accesul la
acest tip de informații îl are departamentul salarizare / contabilitate și responsabilul pentru
protecția datelor cu caracter personal.
III. Părţile care au acces la datele cu caracter personal
Cui transferăm datele dumneavoastră personale ?
Datele/informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai
următorilor destinatari:
În cazul prevăzut la secţiunea II, literele a), b), c) şi d): persoana vizată, reprezentanţii legali ai
persoanei vizate, angajaţi ai operatorului cu drept de acces, împuternicitul operatorului, alte
persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, autoritatea
judecatorească, poliţia, organe de urmarire penală şi alte instituţii abilitate de lege să solicite
informaţii precum ITM sau ANAF.
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Vom transmite însă, anumite categorii de date personale necesare îndeplinirii obligaţiilor
contractuale şi legale şi a intereselor legitime, către entităţi partenere, furnizori servicii, terţi care
sunt parte a prestării serviciilor noastre (Inspectoratul Şcolar Judeţean, Ministerul Educaţiei,
Centre de examen de calificare, Spitale si farmacii partenere pentru practica elevilor, etc; respectiv
ITM, ANAF, Casa de Pensii, etc).
Transferul datelor dumneavoastră personale către entităţi în afara Uniunii Europene se va realiza
în conformitate cu prevederile normativei europene 679/2016 implicând măsuri în funcţie de
gradul de adecvare al ţării pe teritoriul căreia entitatea îşi desfăşoară activitatea sau cu
consimţământul dumneavoastră explicit.
În cazul în care suntem contactaţi de angajatori din domeniul sanitar, naţionali sau internaţionali,
ce sunt în căutare de absolvenţi ai şcolii noastre, sau de alte terţe persoane, nu vom folosi datele
dumneavoastră personale decât strict cu consimţământul dumneavoastră care poate fi oricând
retras printr-o cerere scrisă transmisă în acest sens.
Datele dumneavoastră sunt stocate în siguranţă şi vor fi păstrate în funcţie de prevederile legale în
vigoare sau atât cât este necesar în vederea prestării serviciilor noastre. După expirarea acestei
perioade sau înainte, atunci când informaţiile nu mai sunt necesare, datele dumneavoastră vor fi
şterse/distruse în siguranţă.

•

IV. Drepturile persoanelor a căror date sunt colectate şi/sau prelucrate
Regulamentul General pentru Protecţia datelor 679/2016 prevede următoarele drepturi
pentru persoanele fizice:
• Dreptul la informare transparentă privind procesarea datelor personale;
• Dreptul de acces la datele pesonale deţinute;
• Dreptul de rectificare a datelor personale deţinute;
• Dreptul de a solicita ştergerea datelor personale deţinute;
• Dreptul de a solicita restricţionarea procesării datelor personale;
• Dreptul de a obiecta faţă de procesarea datelor personale;
• Dreptul la portabilitatea datelor;
Dreptul de a nu fi inclus într-un proces decizional individual automat, inlusiv crearea de profiluri.
Responsabilul cu Protecţia Datelor poate fi contactat la e-mail: sanpostliceal_gdpr@yahoo.com
sau prin transmiterea la sediul instituției noastre de învățămant a unei solicitări scrise.
Pentru soluţionări sau plângeri cu privire la procesarea datelor dumneavoastră personale precum
şi pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vom depunde toate eforturile necesare pentru a
răspunde tuturor solicitărilor şi să îndeplinim astfel toate aşteptările dumneavoastră.
Aveţi de asemenea dreptul ca pentru soluţionări sau plângeri cu privire la procesarea datelor
dumneavoastră personale precum şi pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, să contactaţi
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrăii Datelor, la coordonatele de mai jos:
Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, 010336, Bucureşti, România
Telefon: +40318059211/212
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Website: www.dataprotection.ro
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