Anexă la Contractul Educațional nr. 2596 / 19.07.2021

ACORD CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL
Prezentul Acord este încheiat între Unitatea de învățământ și Beneficiarii indirecți, în calitatea lor de
părinte/tutore/susținător legal al copilului/elevului ___________________________________________________
(Beneficiarului direct al educației), ambii fiind părți ale Contractului Educațional nr. 2596/19.07.2021 (în
continuare “Contractul”) și urmărește stabilirea condițiilor privind respectarea principiului confidențialității și
protecției datelor cu caracter personal prelucrate în temeiul Contractului.
1. Scopul prelucrării
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal îl reprezintă îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract.
Unitatea solicită Beneficiarului, iar acesta se obligă să pună la dispoziția Unității date cu caracter personal
solicitate de Unitate și considerate ca fiind minimum necesare și indispensabile pentru îndeplinirea
obiectului Contractului.
2. Categorii de date personale prelucrate
Datele cu caracter personal comunicate Unității de către părinte/tutore/susținător legal sunt:

3.

4.

5.

1)

nume, prenume, CNP, serie și număr CI/BI, nr de telefon mobil/fix, adresa de domiciliu, data naștere, adresa de e-mail,
Certificatul de căsătorie/ Hotărâri judecătorești (daca este cazul) referitoare la căsătorie și încredințarea copilului.

2)

nume, prenume, CNP, data nașterii, locul nașterii, date medicale ale copilului.

Temeiul prelucrării
Instituția colectează și prelucrează Datele cu caracter personal în baza temeiurilor juridice prevăzute în
mod expres în Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice și GDPR:


Consimțământul



Există unele categorii obligatorii de date cu caracter personal necesare instituției în vederea încheierii
contractului și desfășurării actului educațional la un standard ridicat și în interesul acestora. Categoriile
obligatorii de date cu caracter personal sunt cele incluse în procedura de înscriere/reînscriere.



În îndeplinirea unei sarcini de interes public, având în vedere că instituția furnizează servicii educaționale, considerate
servicii de interes public în conformitate cu prevederile aplicabile din România privind educația, multe operațiuni de
prelucrare a datelor desfășurate și care sunt strict legate de scopurile educaționale, se vor baza pe acest temei legal de
prelucrare.

părintelui / tutorelui / susținătorului legal exprimat prin prezentul acord se dă pentru
executarea contractului și pentru desfășurarea actului educațional.

Astfel, semnarea prezentului înscris reprezintă acordul părintelui / tutorelui cu privire la prelucrarea datelor
cu caracter personal prevăzute mai sus, valabil până la opoziția exprimată conform Regulamentului nr.
679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date, precum și GDPR.
Modalitatea de transmitere a documentelor conținând date cu caracter personal
Părțile convin ca datele cu caracter personal pe care Unitatea și împuterniciții acesteia le prelucrează și le
transferă între ele pentru îndeplinirea obiectului Contractului, respectiv documentele, informațiile,
cunoștințele care vizează date cu caracter personal, indiferent de suportul pe care se află (format fizic,
format electronic, stick, CD, DVD), se pot transmite prin e-mail, poștă, curier.
Acord privind utilizarea datelor personale în scop de marketing
Prin semnarea prezentului acord, părintele / tutorele / susținătorul legal (după caz), își exprimă
consimțământul în mod expres cu privire la folosirea datelor personale în scop de marketing direct,
constând în transmiterea unor newslettere, alerte periodice și/sau în alte modalități de promovare a unor
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materiale promoționale, oferte etc. prin intermediul cărora Beneficiarul este informat cu privire la noutățile
Prestatorului legate de produse și/sau servicii.
Părintele/ tutorele / susținătorul legal este de acord:

DA

NU

Acest acord poate fi retras de către părinte în orice moment și fără nicio justificare prin transmiterea unei
cereri, datate și semnate, pe coordonatele de corespondență prezentate mai jos.
6.

Acord privind prelucrarea datelor personale prin publicarea pe rețele de socializare / site.
6.1. Prin semnarea prezentului acord, Beneficiarul indirect - părinte / tutore / susținător legal (după caz) își exprimă consimțământul în mod expres cu privire la:


sunt de acord cu filmarea și/sau fotografierea, de către un fotograf/cameraman agreat, si transmiterea
de către Unitate, in scopul prezentării activității sale, a imaginilor foto-video ale copiilor si
părinților/tutorilor/susținătorilor legali etc., obținute in timpul programului de activitate sau in timpul
lecțiilor deschise, activităților extracurriculare, taberelor, excursiilor si altor evenimente (serbări,
petreceri etc.) către beneficiarii indirecți - părinte / tutore / susținător legal (după caz)
DA



sunt de acord cu utilizarea imaginilor copilului meu/copiilor mei, pe paginile de social media ale
instituției (de exemplu: Facebook, Twitter, You Tube, etc)
DA



NU

sunt de acord cu utilizarea imaginilor copilului/copiilor mei in panourile de afișaj ale scolii
DA



NU

sunt de acord cu utilizarea imaginilor copilului/copiilor mei pe website-ul instituției
DA



NU

NU

sunt de acord cu utilizarea imaginilor copilului/copiilor mei pe grupuri de whatsapp închise (doar
părinții copiilor) formate la nivelul clasei
DA

NU

6.2. Fotografierea si/sau filmarea de către părinte / tutore / susținători legali/ copii și postarea, de către
aceștia, a imaginilor în spațiul public, precum și orice fel de transmitere a acestor date cu caracter
personal se realizează pe propria răspundere a acestora, Unitatea fiind absolvită, în acest caz, de orice
răspundere.
7.

Destinatarii datelor cu caracter personal
În vederea realizării scopului mai sus menționat, datele cu caracter personal colectate in temeiul
Contractului pot fi transmise și dezvăluite anumitor parteneri cu care Prestatorul desfășoară relații
contractuale de natură a ajuta și a contribui la îndeplinirea obiectului și obligațiilor Contractului (de
exemplu, către organizatori de cursuri și concursuri școlare / evenimente / tabere și alte evenimente
curriculare și extracurriculare).
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Datele cu caracter personale pot fi transmise de către Unitate, fără permisiunea Beneficiarilor secundari,
către instituțiile de stat (de ex., ministere, inspectorate școlare și alte instituții), în vederea îndeplinirii
obligațiilor declarative și de raportare prevăzute de lege.
8.

Transferul datelor în străinătate.
Datele personale colectate în temeiul Contractului (nume și prenume copii, data naștere copil, număr de
telefon și email părinte) vor fi transmise în străinătate, mai exact către Cambridge English Language
Assessment, prin intermediul British Council, numai în cazul in care copilul este înscris la unul din
examenele pentru obținerea certificatului Cambridge YLE, cu asigurarea unui nivel de protecție adecvat al
datelor cu caracter personal prelucrate sau în alte situații asemănătoare.
9. Durata prelucrării
Se estimează că prelucrarea datelor cu caracter personal colectate se va desfășura până la data la care
Beneficiarul (părintele / tutorele / susținătorul legal) își retrage consimțământul cu privire la prelucrare sau
pe o durata de maxim 10 ani (durata nivelului primar și gimnazial, precum și un an în plus) în cazul în care
nu intervine o opoziție / retragere a consimțământului. Datele pot fi păstrate și după împlinirea termenului
sau după retragerea consimțământului în cazul în care se constată că există un interes legitim, o obligație
legală sau un alt temei legal (cum ar fi situațiile litigioase sau dispozițiile legale privind arhivarea, privind
obligațiile de declarare de raportare etc.).
10. Securitatea prelucrării datelor
Prestatorul urmează a evalua periodic și a actualiza măsurile de securitate implementate astfel încât
securitatea și siguranța prelucrării datelor cu caracter personale să fie asigurate, iar accesul persoanelor
neautorizate la aceste date să fie evitat.
11. Drepturile beneficiarilor secundari
Conform Regulamentului nr. 679/2016, beneficiați de următoarele drepturi:
a) dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate – asigură beneficiarului, în urma transmiterii
unei cereri în acest sens (folosind coordonatele de mai jos), accesul la datele personale prelucrate și
la condițiile prelucrării;
b) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal – beneficiarul are posibilitatea de a
solicita rectificarea datelor personale inexacte, incomplete etc., prin adresarea unei cereri în acest
sens;
c) dreptul la ștergerea datelor personale (dreptul de a fi uitat) – beneficiarul are dreptul ca, prin
adresarea unei cereri, să solicite ștergerea datelor personale deținute de Prestator;
d) dreptul de a solicita restricționarea prelucrării;
e) dreptul la portabilitatea datelor;
f) dreptul la opoziție – oferă posibilitatea opunerii la anumite tipuri de prelucrare;
g) dreptul de retragere a consimțământului cu privire la efectuarea prelucrării;
h) dreptul de a nu fi supus unei decizii automate, inclusiv profilare;
i) dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal;
j) dreptul de a formula acțiune în fața instanțelor de judecată competente.
Pentru retragerea acordului, vă puteți adresa cu o cerere scrisa, datata si semnata, către Colegiul
Economic
„Costin
C.
Kirițescu”
la
următoarea
adresa
de
contact:
e-mail
secretariat@kiritescu.ro, sau prin poștă, pe adresa Str. Peștera Dâmbovicioara, nr. 12, Sector. 6,
București.

Va informam cu privire la faptul că refuzul prelucrării datelor cu caracter personal poate conduce la
imposibilitatea îndeplinirii obiectului Contractului încheiat între părți la un nivel calitativ ridicat.
Prezentele clauze speciale au fost citite și acceptate în mod expres de către beneficiari.
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Prezenta Anexă s-a încheiat astăzi,
iulie 2021, în 2 exemplare, un exemplar pentru Unitate și un
exemplar Beneficiarului indirect.
Prezenta Anexă face parte integrantă din Contractul educațional nr. 2596 / 19.07.2021 și completează
dispozițiile acestuia cu privire la protecția datelor cu caracter personal.

Unitatea şcolară,
COLEGIUL ECONOMIC „COSTIN C. KIRIȚESCU”
Director,
Prof. ENACHE GABRIELA

Beneficiar indirect,
Părinte/Tutore/Susţinător legal
Semnătura ______________________

Beneficiar direct, elevul,
(în vârstă de cel puţin 14 ani)
Semnătura _______________________
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