
Informații privind protecția datelor personale 

TERMENI ȘI CONDIȚII PRIVIND COLECTAREA ȘI PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL DE 
CĂTRE CASA CORFULUI DIDACTIC CLUJ ÎN LEGĂTURĂ CU PARTICIPANȚII LA PROCESUL DE FORMARE 

 
Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 679/27.04.2016 

I. Identitatea operatorului de date cu caracter personal 
Casa Corpului Didactic Cluj este o unitate conexă a Ministerului Educației Naționale, care funcționează în baza prevederilor 
art. 99 alin. (1) din Legea educației naționale nr. 1/2011., cu sediul în Cluj-Napoca, strada Septimiu Albini nr. 91, (denumita în 
continuare „Instituția”). 
Orice referire la „noi” sau derivate ale acestui cuvânt utilizate în cuprinsul acestor Termeni si Condiții reprezintă o referire la 
Instituție. 

II. Scopurile în care sunt colectate și procesate datele cu caracter personal. Datele cu caracter personal 
colectate. Adecvarea măsurilor la scopul urmărit. 

Instituția colectează procesează următoarele date cu caracter personal în vederea îndeplinirii următoarelor scopuri: 

1. Organizarea și desfășurarea programelor/activităților de formare, scop pentru care CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ 
colectează în mod obligatoriu următoarele date cu caracter personal în legătura cu fiecare persoană fizică: nume, 
prenume, sex, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, date din actele de stare civilă, telefon, adresă, email, profesie, 
loc de muncă, formare profesională — diplome — studii, date bancare, cod numeric personal, seria și numărul actului de 
identitate, email, număr telefon mobil, județul de domiciliu, imaginea persoanei. Cu titlu excepțional, în cazul în care 
persoana fizică dorește menționarea apartenentei la un grup vulnerabil, CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ colectează 
procesează această informație cu caracter personal. 

În îndeplinirea acestui scop, CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ verifică îi validează înscrierile efectuate de cursanți. 
Datele cu caracter personal colectate în scopul menționat mai sus sunt strict si imperios necesare pentru începerea derularea 
procesului de formare a fiecărei persoane fizice, refuzul de a le furniza ducând la imposibilitatea desfășurării acestui proces. 
Prin nefurnizarea lor, CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ este pusă în imposibilitatea de a respecta anumite cerințe legale. 

2. Gestionarea bazei de date a persoanelor înscrise în programele/activitățile e de formare organizate de CASA CORPULUI 
DIDACTIC CLUJ, transmiterea de informări, scop pentru care Instituția procesează următoarele informații: nume, 
prenume, adresa de email, număr de telefon, adresă. 

Datele cu caracter personal colectate procesate pentru îndeplinirea acestui scop sunt limitate la cele strict necesare fiecărui 
program de formare și nu depășesc ceea ce este necesar în acest sens. 

III. Temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal 
În conformitate cu prevederile art. 6 din Regulamentul UE nr. 679/27.042016, prelucrarea datelor cu caracter personal este 
făcută în temeiul consimțământului acordat de subiecții procesării datelor cu caracter personal, persoane fizice, prin 
completarea formularului de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Formularul de consimțământ 
este disponibil actualmente: 

 în format electronic pe website-ul Casei Corpului Didactic Cluj, ca parte distinctă vizibilă din Formularul de înregistrare 
cursant și în format fizic în Instituției, ca parte distinctă și vizibilă din de înscriere pe care cursanții o vor semna. În 
cazul modificării procedurii de înscriere, desfășurare si emitere a atestatelor/diplomelor, prezenții Termeni și Condiții 
vor fi actualizați în mod corespunzător pentru a reflecta aceste modificări. 

IV. Formularul de consimțământ privind procesarea datelor cu caracter personal 
În conformitate cu prevederile legale aplicabile, vom colecta și procesa datele dumneavoastră cu caracter personal în baza 
unui consimțământ valabil, liber exprimat, explicit, lipsit de ambiguitate bazat pe informațiile aduse la cunoștința 
dumneavoastră prin intermediul prezenților Termeni Condiții. 
Formularul de consimțământ conține exprimarea acordului dumneavoastră de voință cu privire la colectarea procesarea 
datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru o serie de scopuri identificate în mod concret, având în vedere faptul că 
este absolut necesar pentru îndeplinirea scopurilor identificate la secțiunea ll să fie colectate procesate datele care sunt incluse 
în respectivul formular de consimțământ. 

În măsura în care scopurile pentru care colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal se vor modifica sau extinde sau 
vom identifica operatori terți către care trebuie să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vă vom notifica în 
mod expres cu privire la acest lucru vă vom solicita acordul înainte de a proceda la acest demers. 

V. Procedura de colectare și procesare a datelor cu caracter personal 
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate și procesate de către CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ în mod direct 
prin completarea de către dumneavoastră a Formularului online de înregistrare, atunci când completați și semnați 
documentele de formare. În cazul modificării procedurii de înscriere, de desfășurare a procesului de formare de emitere a 



atestatelor/diplomelor, prezenții Termeni și Condiții vor fi actualizați în mod corespunzător pentru a reflecta această 
modificare. 

VI. Destinatarii datelor cu caracter personal 
Datele cu caracter personal procesate au drept destinatar Instituția care le va utiliza în vederea ducerii la îndeplinire a 
scopurilor descrise în prezenții Termeni și Condiții și limitat la acordul dat de subiecții procesării cu privire la scopul procesării 
pentru care optează. Instituția transferă datele dumneavoastră cu caracter personal către Ministerul Educației Naționale, 
Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția Învățare pe tot Parcursul Vieții. pentru 
efectuarea de statistici și rapoarte în legătură cu procesul de formare către furnizorii platformelor de formare dacă este cazul. 
În cazul în care vom dori transmiterea datelor dumneavoastră către alte entități terțe, vă vom indica destinatarii, scopul 
transmiterii informațiilor și vă vom cere acordul dumneavoastră în acest sens. 
În cazul anumitor tipuri de programe, CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ va desemna, pe bază de contract, un împuternicit care 
va avea dreptul de a prelucra date cu caracter personal în numele și pentru CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ. În acest sens, vi 
se va solicita acordul dumneavoastră expres în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal de către acești împuterniciți 
precum și  în ceea ce privește scopurile pentru care vă sunt procesate datele cu caracter personal prin acești împuterniciți. 

VII. Durata de stocare a datelor cu caracter personal 
Fără a deroga de la dreptul subiecților de a solicita și primi confirmarea privind ștergerea datelor lor cu caracter personal în 
orice moment după acordarea consimțământului privind procesarea datelor cu caracter personal, în absenta unei astfel de 
solicitări transmisă conform secțiunii VIII de mai jos, datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada de timp necesară 
îndeplinirii scopului pentru care au fost procesate, astfel cum aceste scopuri sunt descrise în secțiunea II, după cum urmează: 

1. Datele necesare pentru îndeplinirea scopului privind organizarea și desfășurarea procesului de formare vor fi stocate pe 
întreaga durată pentru care CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ acționează ca organizator al programului. 

2. Datele necesare pentru îndeplinirea scopului de promovare informare vor fi stocate pe întreaga durata pentru care CASA 
CORPULUI DIDACTIC CLUJ acționează ca organizator al programului. 

VIII. Drepturile garantate subiecților procesării datelor cu caracter personal 
În calitate de subiect ale cărui date cu caracter personal sunt procesate, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE nr. 
679/27.04.2016, vă sunt garantate următoarele drepturi, pe care le puteți exercita oricând după data transmiterii 
consimțământului sau dacă veți constata faptul ca datele dumneavoastră sunt procesate în lipsa unui acord transmis în acest 
sens: 
1. Dreptul de acces la datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv la informații cu privire la categoriile de date cu 

caracter personal prelucrate, scopul prelucrării, destinatarii datelor cu caracter personal procesate, durata stocării. 
2. Dreptul de a solicita rectificarea datelor dacă considerați că datele colectate de Instituție sunt incorecte, incomplete sau 

inexacte. 
3. Dreptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor, pe durata necesară modificării completării datelor a căror 

rectificare a fost solicitată în prealabil  
4. Dreptul la ștergerea datelor (dreptul de a fi uitat). 
5. Dreptul la portabilitatea datelor procesate de noi către un destinatar indicat de dumneavoastră. 
6. Dreptul de opoziție la procesarea datelor, pe care îl puteți exercita ori de câte ori doriți si cu privire la care vă puteți 

răzgândi oricând, informându-ne în mod expres în acest sens. 
7. Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal instanțelor de 

judecată cu privire la modul în care v-au fost procesate datele cu caracter personal. 

În legătură cu drepturile de la punctele 1-5 de mai sus, în urma analizării solicitării dumneavoastră, vă vom răspunde într-un 
termen rezonabil de timp, însă nu mai mare de 30 zile, prin implementarea măsurilor necesare pentru a asigura respectarea 
drepturilor dumneavoastră. 
Retragerea consimțământului dumneavoastră în legătură cu păstrarea/procesarea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal în baza noastră de date pentru scopul organizării desfășurării procesului formare ne va pune în imposibilitatea de a 
Vă mai putea permite susținerea oricărui program de formare de a putea valida către orice entitate care ar solicita acest lucru, 
veridicitatea sau valabilitatea oricărei informații legate de procesul dumneavoastră de formare, a oricărui atestat/diplomă 
obținute de dumneavoastră sau identitatea dumneavoastră de titular al unui atestat/diplomă. 

IX. Modul de exercitare a drepturilor garantate subiecților procesării datelor cu caracter personal 
În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile garantate de calitatea dumneavoastră de subiect al procesării datelor cu 
caracter personal, puteți să faceți acest lucru astfel: 
a) exercitarea Dreptului de acces la datele dumneavoastră si a Dreptului de a solicita rectificarea datelor dumneavoastră se 
poate realiza printr-o solicitare pe email trimisă la adresa ccd@ccdclui.ro, cu atașarea copiei cărții de identitate, în acest sens 
făcându-se o verificare a identități dumneavoastră pentru prevenirea abuzurilor; 
b) exercitarea Dreptului de a solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră, a Dreptului la ștergerea datelor, a 
Dreptului la portabilitatea datelor a Dreptului de opoziție la procesarea datelor se poate realiza astfel: printr-o adresă scrisă, 
semnată, datată și trimisă la sediul CASEI CORPULUI DIDACTIC CLUJ (Strada Septimiu Albini, nr. ș1, Cluj-Napoca, județul Cluj), 
cu anexarea copiei după cartea dumneavoastră de identitate, în acest sens făcându-se o verificare a identități 
dumneavoastră pentru prevenirea abuzurilor. 



X. Revizuirea Termenilor și Condițiilor 
Prezenții Termeni și Condiții sunt analizați și revizuiți în mod constant de către Instituție pentru a se asigura continua lor 
adaptare la evoluția cadrului legislativ sau practicile aplicabile în domeniu. Data ultimei revizuiri este indicată la începutul 
prezentului document. 
Dacă o prevedere inclusă în prezenții Termeni și Condiții nu respectă legislația în vigoare, acest lucru nu va afecta validitatea 
restului clauzelor, care vor rămâne în continuare aplicabile. 

XI. Informații suplimentare. Reclamații 
Pentru orice informații suplimentare în legătură cu prezenții Termeni și Condiții, vă rugăm să ne contactați la adresa de email: 
ccd@ccdclui.ro. 

CASA CORPULUI DIDACTIC CLUJ 


