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Tel: 031/101.96.87; fax: 031/101.96.88
Web-site: www.ceae.ro

POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Conform cerințelor Regulamentului General UE privind Protecția Datelor (GDPR) și a Legii nr. 677/2001
pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a
acestor date, modificată și completată, și Legii nr. 102/2005 privind înființarea și funcționarea Autorității
Naționale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, Asociația Centrul de Evaluare și
Analize Educaționale are obligatia de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile
specificate datele personale colectate. Asociația Centrul de Evaluare și Analize Educaționale este
operator de date cu caracter personal nr. 0020768/23.05.2018.
1. Scop
Scopul acestei politici este de a stabili măsurile necesare și responsabilitățile angajaților Asociației
Centrul de Evaluare și Analize Educaționale, pentru îndeplinirea obligaţiilor referitoare la garantarea şi
protejarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor fizice, în special a dreptului la viaţa
intimă, familială şi privată, cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.
Domeniul de aplicare
Prezenta politică se aplică tuturor angajaților Asociației Centrul de Evaluare și Analize Educaționale cu
atribuții de prelucrare a datelor cu caracter personal și/sau după caz persoanelor împuternicite.
2. Tipuri de date prelucrate
Asociația noastră va prelucra următoarele date cu caracter personal:













numele și prenumele
sexul
data și locul nașterii
telefon/fax/email
adresa sau reședință
profesia
loc de muncă
codul numeric personal
seria și numărul actului de identitate
date din actele de stare civilă
formare profesională - diplome – studii
date bancare
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Prelucrarea datelor cu caracter special prevăzute la art. 7 alin. 2 lit. a) din Legea nr. 677/2001, respectiv a
prelucrării codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcție de identificare
de aplicabilitate generală, sunt strict limitate la cazurile prevăzute de lege. Prelucrările de date cu
caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul, în mod expres și
neechivoc, pentru acea prelucrare.

3. Scopul colectarii datelor este: oferirea de servicii de training către profesori, încheierea de contracte
de prestări servicii, drepturi de autor /de muncă cu diverse persoane, trimiterea de e-mailuri de informare
și newslettere, precum și solicitări de donații și sponsorizări. Furnizarea acestor date, necesare în
vederea asigurării acurateții informațiilor și conținutului documentelor întocmite în exercitarea activității
asociației, constituie o obligație a colaboratorilor.
4. Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor
destinatari: persoanei vizate, MEN și ANAF.
Ne obligăm ca datele cu caracter personal vor fi:






prelucrate cu bună credință și în conformitate cu dispozițiile legale;
colectate în scopuri determinate, explicite și legitime;
adecvate, pertinente și neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate și ulterior
prelucrate;
exacte și actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care
sunt colectate și respectiv prelucrate vor fi șterse sau rectificate;
stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară
realizării scopurilor în care datele sunt colectate și prelucrate.

Consimțământul nu este necesar în următoarele cazuri:







când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract la care persoana vizată este
parte;
când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale a operatorului;
când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau
terțului căruia îii sunt dezvaluite datele cu condiția ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau
drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate (de exemplu, datele solicitate de
Ministerul Educației Naționale în vederea certificării absolvenților cursurilor etc., datele/ declarațiile
transmise la ANAF etc.);
când prelucrarea privește datele obținute din documente accesibile publicului, conform legii;
când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, iar datele rămân anonime pe toată
durata prelucrării.
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5. Garanții
Conform Legii nr. 677/2001, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenție asupra
datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a va adresa justiției. Totodată, se
garantează respectarea dreptului de opoziție la prelucrarea datelor personale care vă privesc și de a
solicita ștergerea datelor, cu excepția datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv
prelucrări efectuate de serviciile financiare și fiscale, de Ministerul Educației etc.
Asociația Centrul de Evaluare și Analize Educaționale, în calitate de operator de date cu caracter
personal, îi revin următoarele obligații de informare:
a) În cazul in care datele cu caracter personal sunt obținute direct de la persoana vizată, cu excepția
cazului în care această persoană posedă deja informațiile respective, operatorul îi va aduce la cunoștință:




identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
scopul în care se face prelucrarea datelor;
informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă
furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existenta
drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de
intervenție asupra datelor și de opozitie, precum și condițiile în care pot fi exercitate;

b) In cazul in care datele nu sunt obținute direct de la persoana vizată, în momentul colectării datelor sau,
dacă se intenționează dezvăluirea acestora către terți, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri,
operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puțin următoarele informații, cu excepția cazului
în care persoana vizată posedă deja informațiile respective:




identitatea operatorului și a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;
scopul în care se face prelucrarea datelor;
informații suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă
furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie și consecințele refuzului de a le furniza; existenta
drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de
intervenție asupra datelor și de opozitie, precum și condițiile în care pot fi exercitat;

Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către asociația noastră cu o cerere
scrisă, datată și semnată.
6. Dreptul de acces
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Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la operator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare
pe an, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. Asociația
Centrul de Evaluare și Analize Educaționale, în situația în care prelucrează date cu caracter personal
care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puțin următoarele:





informații referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere și destinatarii sau
categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;
comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum și a oricărei
informații disponibile cu privire la originea datelor;
informații privind existența dreptului de intervenție asupra datelor și a dreptului de opoziție,
precum și condițiile în care pot fi exercitate;
informații asupra posibilității de a consulta registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter
personal, prevăzut la art. 24 din Legea 677/2001, de a înainta plângere către autoritatea de
supraveghere, precum și de a se adresa instanței pentru atacarea deciziilor Asociației Centrul de
Evaluare și Analize Educaționale, în conformitate cu dispozițiile prezentei legi.

Persoana vizată poate solicita de la Asociația Centrul de Evaluare și Analize Educaționale informațiile
printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă dorește
ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau printr-un
serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Asociația Centrul de Evaluare și Analize Educaționale este obligata să comunice informațiile solicitate, în
termen de 15 zile de la data primirii cererii.
7. Dreptul de interventie asupra datelor
Orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Asociația Centrul de Evaluare și Analize
Educaționale, la cerere și în mod gratuit:



rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă
prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;
transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii 677/2001

Pentru intervenția asupra datelor persoana vizată va înainta Asociației Centrul de Evaluare și Analize
Educaționale o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă
dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau
printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
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Asociația Centrul de Evaluare și Analize Educaționale este obligata să comunice informațiile solicitate, în
termen de 15 zile de la data primirii cererii.
8. Dreptul de opoziție
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de
situația sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în
care există dispoziții legale contrare. În caz de opoziție justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în
cauză.
Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit și fără nici o justificare, ca
datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terț,
sau să fie dezvăluite unor terți într-un asemenea scop.
În vederea exercitării drepturilor, persoana vizată va înainta Asociației Centrul de Evaluare și Analize
Educaționale o cerere întocmită în formă scrisă, datată și semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă
dorește ca informațiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi și de poștă electronică, sau
printr-un serviciu de corespondență care să asigure că predarea i se va face numai personal.
Asociația Centrul de Evaluare și Analize Educaționale este obligata să comunice informațiile solicitate, în
termen de 15 zile de la data primirii cererii.
9. Încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal
Datele prelucrate vor fi stocate, conform art. 4 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 677/2001, pe durata necesară
realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate și ulterior prelucrate.
Aceasta poate fi, dupa caz:





durata valabilității contractului încheiat cu persoana vizată pentru furnizarea serviciilor
operatorului și pentru perioada de arhivare a acestora, stabilită prin acte normative;
perioada de acreditare a programului de formare – februarie 2020; în cazul dosarelor de înscriere
ale cursanților, acestea vor fi arhivate conform legislației în vigoare. Atestatele (atât cele
neeliberate, anulate, cât și cotoarele acestora), vor fi păstrate conform art. 21 din Anexa la OMEN
nr. 5481/14.10.2015.
până la dezabonare, în cazul newsletterelor.
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10. Măsuri luate pentru asigurarea securității prelucrării
Asociația Centrul de Evaluare și Analize Educaționale ia toate măsurile tehnice și organizatorice
adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale,
pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.
În ceea ce privește accesul la datele cu caracter personal, acesta este valabil doar pentru angajații
cărora le sunt necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu (trimitere de newslettere, certificare de
cursanți, derulare de cursuri de formare etc.).
Colectarea și introducerea datelor cu caracter personal este realizată de către colaboratori ai
organizației (formatori), care solicită persoanelor vizate acordul explicit pentru utilizarea datelor.
Verificarea corectitudinii datelor și, eventual, modificarea acestora, este realizată de către angajați ai
organizației. Aceștia sunt obligați să păstreze confidențialitatea datelor la care au acces și să răspundă în
acest sens în fața operatorului.
Documentele care conțin date cu caracter personal vor fi ținute în dulapuri închise cu cheie sau fișete sau
cu un alt mecansim de securizare.
Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se realizează cu respectarea cerințelor legale și
în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate.
Nu este permisă scoaterea din instituție a mediilor de stocare mobile (CD/DVD, USB stick, Portable HDD)
care conțin date cu caracter personal, decât cu aprobare prealabilă din partea conducerii instituției.
Mediile de stocare mobile pe care se află date cu caracter personal vor fi instalate în încăperi care se pot
încuia. La anumite intervale de timp, Centrul de Evaluare și Analize Educaționale va realiza copii de
siguranță ale datelor personale aflate pe diferite medii de stocare. Cei care realizează aceste copii de
siguranță vor fi angajați numiți de Centrul de Evaluare și Analize Educaționale. Copiile de siguranță vor fi
ținute într-un sertar încuiat cu cheie.
Toate computerele pe care sunt utilizate date cu caracter personal sunt protejate cu antivirusuri updatate
perodic. De asemenea, avem în vedere schimbarea periodică a parolelor computerelor respective.

