INFORMARE
PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Pentru că ne dorim ca relaţia cu dumneavoastră să fie transparentă, legală şi echitabilă, vă informăm
că Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, cu sediul in Ploieşti, str. B-dul Bucureşti, nr. 39, prelucrează datele
dvs. cu caracter personal în conformitate cu cerinţele art.6 pct.b şi c ale Regulamentului (UE) 679/2016,
privind protecţia datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestora, şi în baza legislaţiei aplicabile
privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţământ superior.
Scopul prelucrării datelor dumneavoastră este executarea contractului de studii şi/sau înscrierea,
participarea la concursul de admitere (licenţă, master, doctorat, cursuri postuniversitare, modul
psihopedagogic) desfăşurate de Universitate.
Tipuri de date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, CNP, data si locul naşterii, serie şi
număr CI/paşaport, adresă, cetăţenie, etnie, imagine, informaţii referitoare la starea civilă, informaţii
referitoare la situaţia materială, starea de sănătate, informaţii referitoare la studii, sau orice alte informaţii
specificate în legislatia aplicabilă.
Furnizarea anumitor date cu caracter personal este obligatorie pentru demararea relaţiilor contractuale
cu Universitatea şi/sau înscrierea şi participarea la concursul de admitere.
Refuzul de a le furniza poate duce la imposibilitatea de a încheia contractul de studii şi/sau de a
participa şi de a susţine concursul de admitere.
Datele dumneavoastră vor fi prelucrate pe perioada executării contractului de studii precum şi în
conformitate cu termenele prevăzute de legislaţia în vigoare.
Toate aceste date pot fi transmise către alte instituţii publice sau autorităţi ale statului, cum ar fi
Ministerul Educaţiei Naţionale, Registrul Matricol Unic prin UEFISCDI, Agenţia Naţională de Administrare
Fiscală, Institutul Naţional de Statistică, alte autorităţi publice centrale şi locale, în baza obligaţiilor legale pe
care operatorul le are faţă de aceste entităţi privind planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor
specifice de învăţământ superior.
Vă informam că, în conformitate cu regulamentul UE 2016/679 privind protecţia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, vă puteţi exercita următoarele
drepturi:
- dreptul de acces; dreptul de intervenţie asupra datelor (rectificare, actualizare, blocare, portare
sau stergere a datelor incomplete sau inexacte); dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
dreptul de a vă adresa justiţiei; dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă
privesc şi să solicitati ştergerea acestora.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată către
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti, la adresa Ploieşti, B-dul Bucuresti, nr.39.
Pentru mai multe informaţii privind protecţia datelor puteţi accesa site-ul UPG www.upg-ploieşti.ro.
Declaraţie de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Subsemnatul/a (nume, prenume) ……….…………………………………………………………,
student/candidat la Facultatea ……………………………………………………., îmi exprim acordul cu
privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Universitatea Petrol - Gaze din
Ploieşti, în calitate de operator, în scopurile descrise mai sus.
Data completării:
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