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NOTĂ DE INFORMARE
Liceul Tehnologic General Magheru Rm. Vâlcea, instituție publică de învățământ preuniversitar,
cu sediul în str. Calea lui Traian nr. 41, județul Vâlcea, Tel: 0040/ 350 / 401627, Fax: 0040/ 350 / 401628,
E-mail: ltgeneralmagheru@yahoo.com vă informează prin prezenta notă despre prelucrarea datelor
dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în calitate de cadru didactic/cadru didactic
auxiliar/părinte/tutore/reprezentant legal/angajat, în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al
Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația
națională privind protecția datelor cu caracter personal.
În conformitate cu legislația națională și europeană (Regulamentul 2016/679/UE, Directiva
2002/58/CE, Legea 190/2018, Legea 102/2005, modificată, Legea 129/2018) în vigoare, Liceul Tehnologic
General Magheru are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate,
datele cu caracter personal ale elevilor, personalului școlii, persoanelor care intră în contact cu Liceul
Tehnologic General Magheru.
Liceul Tehnologic General Magheru prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate
cu prevederile GDPR, în calitate de operator, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, în scopul
realizării atribuțiilor, drepturilor și obligațiilor legale, precum și sarcinilor care servesc interesului public,
respectiv în scopul prelucrării oricăror date cu caracter personal ale elevilor, personalului școlii, părinților,
persoanelor care intră în contact cu Liceul Tehnologic General Magheru.
Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm
Politica privind protecția și securitatea datelor personale a acestei Instituții este de a colecta numai
datele personale necesare în scopurile menționate și de a solicita persoanelor vizate să ne comunice numai
acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri.
Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor de către noi sunt următoarele:
 Nume, prenume;
 Data și locul nașterii;
 Codul numeric personal;
 Sexul;
 Imaginea foto folosită în promovarea imaginii Liceului în comunitate; imagini stocate de sistemele
de supraveghere;
 Cetățenia; adresa de domiciliu; adrese flotante;
 Seria și numărul actului de identitate și structura emitentă;
 Date de contact (telefon, e-mail);
 Situația familială;
 Semnătura;
 Locul de muncă / locurile de muncă anterioare;
 Formare profesională – diplome, studii, publicații;
 Permisul de conducere;
 Etnie; religie;
 Handicapuri / dizabilități;
 Date bancare; venituri, impozite și sancțiuni;
 Recomandări, curriculum vitae.
Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor, strict în
conformitate cu prevederile legale.
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea următoarelor principii:
Legalitatea - Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în temeiul și în conformitate cu
prevederile legale;
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Confidențialitatea - persoanele care prelucrează date cu caracter personal au prevăzută în contractul
de muncă și în fișa postului o clauză de confidențialitate;
Consimțământul persoanei vizate. Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu excepția
prelucrărilor care vizează date din categoriile strict menționate în Regulamentul nr. 679/27.04. 2016 și Legii
190/2018 și în Legea 190/2018, poate fi efectuată numai dacă persoana vizată și-a dat consimțământul în
mod expres și neechivoc pentru acea prelucrare;
Informarea - Informarea persoanelor se face de către instituția care prelucrează datele personale ale
persoanei vizate;
Protejarea persoanelor vizate - Persoanele vizate au dreptul de acces la datele care sunt le sunt
prelucrate, de a interveni asupra acestora, de opoziție și de a nu fi supus unei decizii individuale, precum și
dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau
instanței de judecată pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate;
Securitatea - Măsurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel încât să asigure
un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.
Perioada de stocare a datelor personale
Datele dumneavoastră personale sunt stocate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor
întreprinse pentru îndeplinirea atribuțiilor legale după care vor fi arhivate potrivit legislației aplicabile.
Drepturile dumneavoastră și modul de exercitare a acestora
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul la acces, dreptul de rectificare, dreptul
de ștergere a datelor, dreptul de restricționare a prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la
opoziție. Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră aveți dreptul de a contacta responsabilul cu protecția
datelor din cadrul Liceului Tehnologic General Magheru sau să vă adresați în scris unității de învățământ:
ltgeneralmagheru@yahoo.com.
Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal nu se pot derula sarcinile care
servesc interesului public în condițiile prevăzute la prevederile legale în vigoare.

