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                     REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECTIA DATELOR CU             

                                                         CARACTER PERSONAL   ÎN  

                                           INSTITUTUL DE ŞTIINŢE ALE EDUCAŢIEI 

În baza: 

●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,  

 ●Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 

●Legii nr.102/2005 privind înfiinţarea si funcţionarea Autoritatii Nationale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei (ISE), în calitate de operator date cu caracter personal, 

are obligația de a administra date cu caracter personal în condiții de siguranță și numai 

pentru scopurile specificate.   

1.ISE se obligă ca datele cu caracter personal vor fi: 

• prelucrate cu buna credinţă si in conformitate cu dispozitiile legale; 

• colectate in scopuri determinate, explicite si legitime; 

• adecvate, pertinente si neexcesive, prin raportare la scopul in care sunt colectate si 

ulterior prelucrate; 

• exacte si actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului 

pentru care sunt colectate si respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate; 

• stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada 

necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate.*   

*stocarea datelor pe o durată mai mare decât cea menţionată, în scopuri statistice, de 

cercetare istorica sau ştiinţifică, se va face cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea 

datelor cu caracter personal, prevăzute în normele care reglementează aceste domenii, şi 

numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri. 

2. Datele prelucrate 

ISE va prelucra urmatoarele date cu caracter personal: 
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• numele si prenumele 

• numele si prenumele membrilor de familie 

• sexul 

• porecla/pseudonimul 

• data si locul nașterii 

• cetațenia 

• semnătura 

• datele din actele de stare civilă 

• telefon/email 

• adresa sau reşedinţa 

• profesia 

• loc de munca 

• formare profesională-diplome-studii 

• situație familială 

• situație economico-financiara 

• date privind bunurile deținute 

• starea de sănătate 

• imagine 

          3.Consimţământul nu este necesar in următoarele cazuri: 

• când prelucrarea este necesară in vederea executării unui contract sau antecontract la 

care persoana vizată este parte ori in vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, 

înaintea încheierii unui contract sau antecontract; 

• când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii 

persoanei vizate; 

• când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a 

operatorului; 

• când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes 

public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică  cu  care este 

investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele; 

• când prelucrarea este necesară in vederea realizării unui interes legitim al operatorului, 

cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile si libertăţile 

fundamentale ale persoanei vizate; 

• când prelucrarea priveşte datele obţinute din documente accesibile publicului, conform 

legii; 

• când prelucrarea este făcuta exclusiv în scopuri statistice sau de cercetare ştiinţifică, iar 

datele rămân anonime pe toata durata prelucrării. 
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3.1.Prelucrarea codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal avand 

o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, sunt strict limitate la cazurile 

prevazute de lege, exceptând cazul în care  persoana vizată şi-a dat consimţământul în 

mod expres. 

3.2.Prelucrarea datelor cu caracter personal legate de originea rasială sau etnică, de 

convingerile politice, religioase, filozofice sau de natura similară, de apartenenţa 

sindicala, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de sănătate sau viaţa 

sexuală este interzisă, exceptând următoarele cazuri: 

a) când persoana vizată şi-a dat în mod expres consimţământul pentru o astfel de 

prelucrare; 

b) când prelucrarea este necesară în scopul respectării obligaţiilor sau drepturilor 

specifice ale operatorului în domeniul dreptului muncii, cu respectarea garanţiilor 

prevăzute de lege; o eventuala dezvăluire către un terţ a datelor prelucrate poate fi 

efectuată numai dacă există o obligaţie legală a operatorului în acest sens sau dacă 

persoana vizata a consimţit expres la aceasta dezvăluire; 

c) când prelucrarea este necesară pentru protecţia vieţii, integrităţii fizice sau a sănătăţii 

persoanei vizate ori a altei persoane, în cazul în care persoana vizată se află în 

incapacitate fizică sau juridică de a-şi da consimţământul; 

d) când prelucrarea este efectuată în cadrul activităţilor sale legitime de către o fundaţie, 

asociaţie sau de către orice alta organizaţie cu scop nelucrativ şi cu specific politic, 

filozofic, religios ori sindical, cu condiţia ca persoana vizată să fie membră a acestei 

organizaţii sau sa întreţină cu aceasta, în mod regulat, relaţii care privesc specificul 

activităţii organizaţiei şi ca datele sa nu fie dezvăluite unor terţi fără consimţământul 

persoanei vizate; 

e) când prelucrarea se referă la date făcute publice în mod manifest de către persoana 

vizată; 

f) când prelucrarea este necesară pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept 

în justiţie; 

g) când prelucrarea este necesară în scopuri de medicina preventivă, de stabilire a 

diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru 

persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul 

persoanei vizate, cu condiţia ca prelucrarea datelor respective să fie efectuate de către 

ori sub supravegherea unui cadru medical supus secretului profesional sau de către ori 

sub supravegherea unei alte persoane supuse unei obligaţii echivalente în ceea ce 

priveşte secretul; 

h) când legea prevede în mod expres aceasta în scopul protejării unui interes public 

important, cu condiţia ca prelucrarea să se efectueze cu respectarea drepturilor persoanei 

vizate şi a celorlalte garanţii prevăzute de prezenta lege; 

j)prelucrarea este necesară în scopuri de arhivare de interes public, în scopuri de 

cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, cu respectarea măsurilor tehnice 

şi organizatorice pentru a se respecta principiul reducerii la minimum  a datelor,  în 

vedera protejării drepturilor fundamentale şi a intereselor persoanei vizate.  
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4. Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate 

numai persoanei vizate, precum si reprezentanţilor legali ai persoanei vizate, după caz. 

Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de 

anchetă nu vor fi considerate destinatari şi, în consecinţă, nu va fi necesar 

consimţământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanţele de 

judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfaşurării unei 

anchete). 

5. Garanţii 

Persoanele vizate au dreptul la informare, dreptul de acces la date, de intervenţie asupra 

datelor, de opoziţie, dreptul de a se adresa justiției şi de a nu fi supus unei decizii 

individuale. Totodată,  persoanele vizate au dreptul la portabilitatea datelor.   

ISE, in calitate de operator de date cu caracter personal, ii revin următoarele obligaţii 

de informare: 

a) In cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, 

cu excepţia cazului in care aceasta persoană posedă deja informaţiile respective, 

operatorul ii va aduce la cunostinţă: 

• identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, daca este cazul; 

• scopul in care se face prelucrarea datelor; 

• informaţii suplimentare, precum: dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie 

şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege 

pentru persoana vizată, in special a dreptului de acces la date, de intervenţie asupra 

datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile in care pot fi exercitate; 

• orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţia autorităţii de 

supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării. 

b) In cazul in care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, în momentul 

colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai 

târziu până în momentul primei dezvăluiri, operatorul este obligat să furnizeze persoanei 

vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată 

posedă deja informaţiile respective: 

• identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, daca este cazul; 

• scopul in care se face prelucrarea datelor; 
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• informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, existenţa drepturilor 

prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, in special a dreptului de acces, de 

intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile in care pot fi exercitate; 

• orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de 

supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării. 

*Prevederile pct. b) nu se aplică în cazul în care prelucrarea datelor se face în scopuri 

statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, ori în orice alte situaţii în care furnizarea 

unor asemenea informaţii se dovedeşte imposibila sau ar implica un efort 

disproporţionat faţă de interesul legitim care ar putea fi lezat, precum şi în situaţiile în 

care înregistrarea sau dezvaluirea datelor este expres prevăzută de lege. 

          Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către ISE cu o cerere   

          scrisă, datată si semnată. 

c)Transferul în străinătate a datelor cu caracter personal va face obiectul unei notificări 

prealabile a autorităţii de supraveghere, exceptând cazul în care există prevederi în legi 

speciale sau acorduri internaţionale ratificate de România, încheiate înainte de 24 mai 

2016 şi care sunt în acord cu dreptul Uniunii aplicabil înainte de data respectivă. Nu se 

impune notificarea în cazul în care persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru 

efectuarea transferului., în condiţiile art. 30, Legea 677 din 2001, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

6.Dreptul de acces la date 

Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere şi în mod gratuit 

pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt 

prelucrate de acesta. ISE este obligată, în situaţia în care prelucrează date cu caracter 

personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel 

puţin următoarele: 

• informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere; 

• comunicarea într-o forma inteligibila a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a 

oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor; 

• informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează 

orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectiva; 

• informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de 

opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate; 

• informaţii asupra posibilităţii de a consulta Registrul de evidenţă a prelucrărilor de date 

cu caracter personal, prevăzut la art. 24 din Legea nr.677/2001, de a înainta plângere 
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către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea 

deciziilor I.S.E., în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi. 

Persoana vizata poate solicita de la I.S.E. informaţiile printr-o cerere intocmită în forma 

scrisă, datată si semnată. In cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să 

îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un 

serviciu de corespondenţă care să asigure  predarea personală. I.S.E. este obligată să 

comunice informaţiile solicitate în termen de 15 zile de la data primirii cererii. 

7. Dreptul de intervenţie asupra datelor 

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la ISE, la cerere şi în mod gratuit: 

• rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este 

conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte; 

*ISE nu va iniţia operaţiunea de ştergere a datelor, dacă acestea au fost colectate în 

scopuri de cercetare ştiinţifică, scopuri statistice sau scopuri de arhivare în interes 

public, în cazul în care această operaţiune va face imposibilă sau va afecta în mod grav 

realizarea obiectivelor prelucrării respective; 

• transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conform Legii nr. 

677/2001, cu completările şi modificările ulterioare. 

         8. Dreptul de opoziţie 

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi 

legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să faca obiectul unei 

prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de 

opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.   

În vederea exercitării drepturilor, persoana vizată va inainta ISE o cerere întocmită în 

forma scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca 

informaţiile să îi fie comunicate la o anumita adresă, care poate fi şi de poştă 

electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţa care să asigure faptul că predarea i 

se va face numai personal.   

ISE este obligată să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la 

data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului. 
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          9. Dreptul la portabilitatea datelor 

            

           Orice persoană vizată  are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi de a le   

           transmite altui operator în condiţiile art. 20 din Regulament. 

          10. Încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal 

          Aceasta poate fi, dupa caz: 

• durata valabilităţii contractului incheiat cu persoana vizată pentru furnizarea serviciilor 

operatorului şi pentru perioada de arhivare a acestora, stabilita prin acte normative; 

• perioada necesara colectarii datelor. 

In ceea ce priveşte ştergerea, distrugerea şi arhivarea, aceste operaţiuni vor fi prevăzute 

prin procedura internă, exceptând procedura care se desfăşoară potrivit prevederilor 

legale privind arhivele naţionale. I.S.E., datorita activităţii pe care o desfăşoară, este 

obligată, în baza unor dispoziţii legale speciale, să păstreze datele o anumită perioadă de 

timp, dar după expirarea acesteia trebuie să procedeze in una din modalităţile prevăzute 

mai sus.   

11. Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării 

I.S.E.  ia toate măsurile tehnice si organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu 

caracter personal impotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, 

dezvăluirii sau accesului neautorizat.   

a. Utilizatorii care au acces la baza de date a informaţiilor cu caracter personal sunt 

nominalizaţi în „Registrul de cartografiere a datelor personale”. Aceştia accesează baza 

de date cu propriul nume de cont şi parolă (dupa 3 introduceri greşite a parolei contul se 

blochează). Toţi utilizatorii sunt obligaţi să păstreze confidenţialitatea datelor la care au 

acces, iar la fiecare final de sesiune în baza de date, vor închide sesiunea. În cazul in 

care unul sau mai multi utilizatori sunt revocaţi din diverse motive, conturile de acces se 

suspendă automat. 

b. Utilizatorii accesează datele cu caracter personal numai pentru îndeplinirea 

atribuţiilor de serviciu. 

c. Orice operaţiune de colectare şi/sau modificare a datelor cu caracter personal de către 

utilizatori sunt înregistrate permanent (se înregistreaza utilizatorul, data, ora şi tipul 
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modificării/colectării), de asemenea sunt înregistrate şi toate logările si delogările 

tuturor utilizatorilor la baza de date; 

d. La intervale de timp (lunar) se efectueaza o copie de siguranţa a bazei de date; 

e. Computerele de la care se accesează baza de date a informaţiilor cu caracter personal 

sunt în încăperi la care accesul este restricţionat;  computerele au implementate soluţii 

de protectie antivirus, antispam si firewall updatate. 

f. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizează numai de către utilizatorii 

autorizaţi pentru aceasta operaţiune şi numai în scopuri cerute de legile in vigoare. 

Sediul I.S.E. este dotat cu sistem de supraveghere video, iar datele cu caracter personal 

sunt stocate electronic în fişiere securizate, protejate de parolă. Informaţiile pe suport de 

hârtie sunt păstrate în dosare speciale, la care au acces doar  angajaţii instituţiei cu 

funcții de conducere sau executive, cărora le incumbă obligaţia de confidenţialitate. 

12. a.I.S.E. se obligă să notifice autoritatea de supraveghere în cazul încălcării 

securităţii datelor cu caracter personal, în cel mult 72 de ore de la data la care a luat 

cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului în care generează un risc pentru drepturile şi 

libertăţile persoanelor fizice. I.S.E. va informa persoana vizată, în cazul în care, 

încălcarea securităţii datelor cu caracter personal este susceptibilă să genereze un risc 

ridicat pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice. 

b. Prevederile pct. a. vor fi respectate şi de  persoana împuternicită de I.S.E., în vederea 

prelucrării de date personale.  

13.I.S.E.  se obligă să cartografieze prelucrările de date cu caracter personal, în acord cu 

Regulamentul 679 din 27 aprilie 2016  adoptat de Parlamentul European şi Consiliul 

Europei. 

14.Responsabilul  cu protecţia datelor  în ISE: 

a. informează, consiliază, monitorizează I.S.E. sau  persoana împuternicită de acesta,  cu privire 

la obligaţiile care le revin în temeiul prevederilor legale; 

b. avizează evaluările de impact  asupra protecţiei datelor  personale realizate de  I.S.E. 

c. cooperează şi reprezintă punctul de contact în relaţia  cu autoritatea de supraveghere. 
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Dispoziţiile din prezentul Regulament se  completează cu prevederile  Regulamentului 

679/27 din 27 aprilie 2016, adoptat de Parlamentul European şi Consiliul Uniunii 

Europene, cu dreptul intern şi cu alte reglementări aplicabile în domeniul  protecţiei 

datelor personale. 
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