UNIVERSITATEA PETROL- GAZE DIN PLOIEȘTI

INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
În conformitate cu cerinţele Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 al
Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene privind protecția
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protecția datelor), vă informăm că Universitatea
Petrol - Gaze din Ploieşti, cu sediul in Ploieşti, B-dul Bucureşti, nr. 39, prelucrează
datele cu caracter personal ale următoarelor categorii de persoane fizice:
1. studenţi, părinţi sau reprezentanţi legali ai acestora, alţi membri ai familiilor
acestora, candidaţi la examenele de admitere sau alte tipuri de sesiuni de
examinare desfăşurate de instituţie;
2. cadre didactice, cadre didactice auxiliare, personal nedidactic, candidaţi la
concursurile de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante;
3. persoane fizice aflate în raporturi de natură contractuală sau comercială cu
Universitatea;
4. vizitatori.
Scopul prelucrării diferă în funcţie de tipul de persoană vizată, astfel:
 Pentru persoanele fizice de la pct. 1, în scopul executării contractului de studii,
a intereselor legitime şi a obligaţiilor legale ce decurg din acesta;
 Pentru persoanele de la pct. 2, scopul prelucrării îl constituie executarea
contractului individual de muncă sau a activităţilor premergătoare încheierii
acestuia, precum şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor legale şi fiscale ce decurg
din acesta;
 Pentru celelalte tipuri de persoane, scopul prelucrării îl constituie raportul
juridic sau comercial pe care îl au cu Universitatea, precum şi monitorizarea
accesului persoanelor în spaţii publice, securitatea persoanelor şi a spaţiilor
publice.
Universitatea poate prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal:
nume, prenume, CNP, data și locul nașterii, adresă, cetăţenie, serie și număr
CI/paşaport, imagine, informaţii referitoare la starea civilă, informaţii referitoare la

situaţia materială, starea de sănătate, informaţiile cardului de credit, sau orice alte
informaţii specificate în legislația aplicabilă.
Furnizarea anumitor date cu caracter personal este obligatorie pentru derularea
activităţii universităţii. Refuzul de a le furniza poate duce la imposibilitatea de a
demara relaţii contractuale cu Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti.
Toate aceste date pot fi transmise către alte instituţii publice sau autorităţi ale statului,
cum ar fi Ministerul Educaţiei Naţionale, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenția
Naţională de Administrare Fiscală, Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în
Învăţământul Superior (ARACIS), Institutul Naţional de Statistică, alte autorități
publice centrale și locale, în baza obligaţiilor legale pe care operatorul le are faţă de
aceste entităţi privind planificarea, organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice
de învăţământ superior.
Universitatea Petrol - Gaze din Ploiești, în calitate de operator, poate utiliza aceste
date pentru transmiterea de informaţii prin poştă, telefon, e-mail, SMS sau alte
mijloace de comunicare partenerilor săi contractuali (companie IT, medicina muncii,
companii de securitate) pentru asigurarea procesului educaţional.
Universitatea Petrol - Gaze din Ploieşti se obligă să aplice, în legătură cu datele
personale pe care le prelucrează, măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru
protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale,
pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, precum şi împotriva
oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
Vă informăm că, în conformitate cu prevederile regulamentului, vă puteți exercita:
 dreptul de acces;
 dreptul de intervenţie asupra datelor (rectificare, actualizare, blocare, portare,
ștergere a datelor incomplete sau inexacte);
 dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale;
 dreptul de a vă adresa justiției;
 dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să
solicitați ștergerea acestora.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și
semnată, Universității Petrol - Gaze din Ploieşti, la adresa Ploiești, B-dul București,
nr. 39.

