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Prezentul Regulament al Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj are la bază Regulamentul UE
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 şi de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Cap. I. Dispoziţii generale
Scopul şi sfera de aplicare
Art.1. Prezentul regulament al Universităţii "Europene" Drăgan din Lugoj, denumită în
continuare UED, operator, are drept scop protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea
datelor cu caracter persoanal precum şi libera circulaţie a acestor date.
Art. 2. Prezentul regulament se aplică prelucrării datelor cu caracter personal, efectuată total
sau parţial prin mijloace automatizate, precum şi prelucrării prin alte mijloace decât cele automatizate a
datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor sau care sunt destinate
să facă parte dintr-un sistem de evidenţă a datelor.
Normele de conduită stabilesc exercitarea drepturilor şi obligaţiilor pe care UED le are în
domeniul protecţiei persoanelor în privinţa datelor cu caracter personal, în relaţiile instituţiei cu
persoanele vizate, cu alte instituţii de învăţământ, precum şi cu alte persoane fizice sau juridice.
Art. 3. Normele cuprinse în prezentul Regulament nu aduc atingere altor obligaţii legale
imperative sau deontologice ce revin UED.

Definirea termenilor
Art. 4. Termenii folosiţi au următorul sens:
a) date cu caracter personal - înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică identificată
sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare: numele şi
prenumele, numele şi prenumele părinţilor, sexul, data şi locul naşterii, număr matricol, rezultate
examene, rezultate admitere, date din actele de stare civilă, stare socială specială/situaţie familială,
cetăţenia, etnia, adresa (domiciliu/reşedinţa), telefon, email, profesia, loc de muncă, date privind
apartenenţa la o categorie defavorizată pe baza unor dizabilităţi, formarea profesională – diplome –
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studii, semnătura, precum şi date cu caracter special codul numeric personal şi seria şi numărul actului
de identitate/paşaport (inclusiv data eliberării, perioada de valabilitate, instituţia emitentă).
Persoana vizată - persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate la nivelul
UED:
-

candidaţi la admitere în cadrul UED (pentru ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat,
la programele postuniversitare de formare şi dezvoltare profesională continuă);
studenţi declaraţi admişi şi înmatriculaţi la UED;

-

personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi personalul nedidactic angrenat în
procesul educaţional.
b) prelucrare - înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu

caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea
la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea;
c) operator - înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt
organism care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a datelor
cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii
sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în
dreptul Uniunii sau în dreptul intern;
d) destinatar înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt
organism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent dacă este sau nu o
parte terţă.
e) parte terţă înseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenţie sau organism
altul decât persoana vizată, operatorul, persoana împuternicită de operator şi persoanele care, sub
directa autoritate a operatorului sau a persoanei împuternicite de operator, sunt autorizate să
prelucreze date cu caracter personal;
f) consimţământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică,
informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau
printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate;
Art. 5. Termeni precum: date cu caracter personal, prelucrarea datelor cu caracter personal,
operator, destinatar, parte terţă, consimţământ, reprezentant, autoritate de supraveghere, dreptul de
informare, dreptul de acces, dreptul de rectificare, dreptul de ştergere, dreptul de portabilitate au
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sensurile definite în Regulamentul 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.
Cap. II. Principii
Principii legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Art.6. Datele cu caracter personal sunt: prelucrate de UED în mod legal, echitabil şi transparent
faţă de persoana vizată, colectarea relizându-se în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt
prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste scopuri;
Datele colectate sunt adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu
scopurile în care sunt prelucrate („reducerea la minimum a datelor”);
Datele sunt exacte şi, în cazul în care este necesar, sunt actualizate şi păstrate într-o formă care
permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu depăşeşte perioada necesară îndeplinirii
scopurilor în care sunt prelucrate datele;
Legalitatea prelucrării
Art.7. Prelucrarea datelor la nivelul UED este legală deoarece:
a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal
pentru unul sau mai multe scopuri specifice;
b) prelucrarea datelor este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată
este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract;
c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine UED;
d) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public
sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu casre este învestit operatorul.
Condiţii privind consimţământul
Art.8. UED prelucrează date cu caracter personal doar pe baza consimţământului persoanei
vizate. În cazul în care consimţământul persoanei vizate este dat în contextul unei declaraţii scrise care
se referă şi la alte aspecte, cererea privind consimţământul trebuie să fie prezentată într-o formă care o
diferenţiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă şi uşor accesibilă, utilizând un
limbaj clar şi simplu. Nicio parte a respectivei declaraţii care constituie o încălcare a prezentului
regulament nu este obligatorie.
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Cap. III. Drepturile persoanei vizate
Dreptul de informare şi acces
Art.9. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea UED o confirmare că se prelucrează
sau nu date cu caracter personal care o privesc şi, în caz afirmativ, acces la datele respective şi la
următoarele informaţii: scopul, categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor,
perioada pentru care datele sunt păstrate, existenţa dreptului de rectificare, ştergerea sau
restricţionarea prelucrării. Acest drept vă permite să obţineţi gratuit o copie a datelor cu caracter
personal prelucrate, precum şi contra-cost orice copii suplimentare.
Dreptul la rectificare şi ştergere
Art. 10. Persoana vizată are dreptul de a obţine de la UED rectificarea datelor cu caracter
personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele,
persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete,
inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.
Art. 11. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea UED ştergerea datelor cu caracter
personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu
caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre următoarele motive:
a)

datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru

care au fost colectate sau prelucrate;
b)

persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

iar operatorul nu le mai pute prelucra pe alte temeiuri legale;
c)

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

d)

datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care

revine operatorului.
Dreptul la portabilitatea datelor
Art. 12. Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc şi pe
care le-a furnizat operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate fi citit
automat şi are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea operatorului
căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal.
Dreptul la opoziţie
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Art. 13. În orice moment, persoana vizată are dreptul de a se opune, din motive legate de
situaţia particulară în care se află. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu
excepţia cazului în care operatorul demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică
prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că
scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.
Dreptul de a fi supus unui proces decizional individual automatizat
Art. 14. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe
prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc persoana
vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă.
Dreptul la restricţionare
Art. 15. Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului UED restricţionarea
prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:
a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului
să verifice exactitatea datelor;
b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter personal,
solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;
c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar
persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; sau
d) persoana vizată s-a opus prelucrării pentru intervalul de timp în care se verifică dacă
drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
Consimţământul
Art. 16. În cazul prelucrării datelor cu caracter personal, se cere consimţământul persoanelor
vizate.
Art. 17. Consimţământul de colectare a datelor cu caracter personal de către persoana vizată
se exprimă prin completarea notei de informare cu privire la prelucrarea şi stocarea datelor cu caracter
personal, ca anexă la următoarele documente:
a)

la fişa de admitere (Anexa nr. 1);

b)

la contractul de scolarizare si contractul de studii (Anexa nr. 2);

c)

la cererile de inscriere pentru examenul de finalizare a studiilor (Anexa nr.3)
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Art. 18. Persoana vizatã îşi poate retrage consimţământul în orice moment, sub condiţia avizării
prealabile a operatorului. Acesta va informa persoana vizată în legatura cu procedura şi efectele
retragerii consimţământului.
Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere
Atr.19. Conform Regulamentului nr. 679/2016 persoana vizată are dreptul de a depune o
plângere la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor în cazul în care consideră că i-au fost
încălcate drepturile.

Cap. III. Responsabilul cu protecţia datelor
Art. 20. Desemnarea responsabilului
Rectorul Universităţii Europene "Drăgan" din Lugoj desemnează prin decizie, un responsabil cu
protecţia datelor cu caracter personal.
Art. 21. Responsabilul cu protecţia datelor are următoarele sarcini:
a) să informeze conducerea UED şi angajaţii care se ocupă cu colectarea datelor cu privire la
obligaţiile ce le revin în temeiul Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016.
b) să monitorizeze respectarea Regulamentului privind protecţia datelor şi a altor dispoziţii
legale în materie, referitoare la protecţia datelor şi a politicilor UED în ceea ce priveşte protecţia datelor
cu caracter persoanl, inclusiv alocarea responsabilităţilor şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a
personalului implicat în operaţiunile de prelucrare, precum şi auditurile aferente;
c) să coopereze cu Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal.

Cap. IV. Dispoziţii finale şi tranzitorii
Art. 45. Regulamentul pentru asigurarea securităţii prelucrării datelor cu caracter personal de
către Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, aprobat de Senatul UED Lugoj, prin Hotărârea nr. 37
din 11.12.2014 își încetează aplicabilitatea de la data adoptării prezentului Regulament.
Art. 46. Regulamentul privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea
datelor cu caracter personal de către Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, a fost aprobat de
Senatul UED prin Hotărârea nr. 34 din 27.06.2018 în ședința din 27 iunie 2018 și va putea fi modificat și
completat conform prevederilor legislative ce vor fi adoptate ulterior intrării în vigoare a prezentului
Regulament.
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Anexa nr. 1
NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin libera voință și de comun acord am convenit încheierea prezentului Acord cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter
personal, denumit în continuare "Acord".
Preambul
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, operator de date cu caracter personal, reprezentată prin conf. univ. dr. Dumitru Cornean, având
funcția de Rector, cu sediul în Lugoj, str. Ion Huniade nr.2, cod 305500, județul Timiș, telefon/fax 0256 359 198, cod fiscal/cod unic de înregistrare
15724125, prelucrează și stochează datele cu caracter personal furnizate de candidații la procesul de înscriere la admiterea pentru studiile
universitare organizate de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, în cadrul Facultății de Drept/ Facultății de Științe Economice.
Articol unic
(1) Semnatarii convin de comun acord să ia toate măsurile rezonabile necesare pentru a preveni dezvăluirea unor informații pe care le primesc una
de la alta sau pe care le pot obține în alte modalități pe timpul desfășurării concursului.
(2) La semnarea prezentului Acord, candidații iau cunoștință despre prelucrarea datelor cu caracter personal și își exprimă consimțământul în mod
liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru îndeplinirea obligațiilor legale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație, aplicabil începând cu 25
mai 2018. De asemenea, candidații1 care au promovat examenul de bacalaureat corespunzător anului școlar 2017 – 2018 își exprimă
consimțământul scris, expres și neechivoc pentru interogarea Sistemului Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) în vederea
obținerii datelor personale și a rezultatelor de la bacalaureat ale acestora.
(3) Prin "Date cu caracter personal" se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o
persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum
ar fi numele, numărul de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității
sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
(4) Scopul în care vor fi utilizate datele:
Este obligatorie furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce îi revin Universității Europene
"Drăgan" din Lugoj, respectiv în vederea furnizării serviciilor educaționale. Se prelucrează toate datele și în vederea generării unei baze de date
centralizate. Refuzul de a furniza datele solicitate are ca și consecință imposibilitatea de participare la procesul de înscriere la admiterea pentru
studiile universitare organizate de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în cadrul Facultății de Drept/Științe Economice.
(5) Datele cu caracter personal supuse prelucrării privesc: numele și prenumele, numele și prenumele părinților, sexul, data și locul nașterii, date
din actele de stare civilă, stare socială specială/situație familială, cetățenia, etnia, adresa (domiciliu/reședința), telefon, email, profesia, loc de
muncă, date privind apartenența la o categorie defavorizată pe baza unor dizabilități, formarea profesională – diplome – studii, semnătura,
rezultate admitere, precum și date cu caracter special furnizate de beneficiari și pentru care vă exprimați în scris și în mod expres acordul de
utilizare a acestora, referitoare la codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate/pașaport (inclusiv data eliberării, perioada de
valabilitate, instituția emitentă) în scopul prelucrării acestora pentru participarea la procesul de înscriere la admiterea pentru studiile universitare
organizate de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în cadrul Facultății de Drept/Facultății de Științe Economice.
(6) Drepturi de care beneficiază persoana vizată sunt: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul
de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de portabilitate a datelor, dreptul de a se opune prelucrării datelor cu
caracter personal care o privesc, dreptul de a se adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri).
(7) Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Universității Europene "Drăgan" din Lugoj cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă
via e-mail la adresa ued@deu.ro, prin poștă sau personal la adresa str. Ion Huniade nr.2, cod 305500, Lugoj, județul Timiș.
(8) Semnatarii se obligă, de asemenea, să ia, pe propria răspundere toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea și
prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la "Datele cu caracter
personal" deținute despre cealaltă parte. Cu toate acestea, în cazul în care Datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obținute de o
persoană neautorizată sau are loc orice încălcare a securității Datelor cu caracter personal, fiecare Parte va notifica imediat celeilalte Părți un astfel
de incident și va coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un
astfel de acces neautorizat și pentru notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
(9) Părțile vor lua, pe propria răspundere, toate măsurile rezonabile și necesare pentru a se asigura că toți angajații, agenții, partenerii și
subcontractanții lor respectă aceste clauze ori de câte ori prelucrează orice Date cu caracter personal ca parte a acestui Acord.

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj
prin Reprezentant legal
Am luat la cunoștință de conținutul prezentei informări și declar că l-am înțeles în integralitatea sa și totodată îmi exprim, prin semnarea prezentei,
în mod expres acordul ca UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ să prelucreze datele cu caracter personal ale subsemnatului, inclusiv
pe cele cu caracter special, date furnizate de subsemnatul în deplină cunoștință de cauză.
Nume și prenume: ________________________________________________________________________________________________________
CNP: _____________________________________________
Data: _________________________
Semnătura_______________________________

1

Este valabil doar pentru candidații care se înscriu pentru admiterea la studii universitare de licență.
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Anexa nr. 2
NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin libera voință și de comun acord am convenit încheierea prezentului Acord cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter
personal, denumit în continuare "Acord".
Preambul
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, operator de date cu caracter personal, reprezentată prin conf. univ. dr. Dumitru Cornean, având
funcția de Rector, cu sediul în Lugoj, str. Ion Huniade nr.2, cod 305500, județul Timiș, telefon/fax 0256 359 198, cod fiscal/cod unic de înregistrare
15724125, prelucrează și stochează datele cu caracter personal furnizate de studenți pe parcursul efectuării studiilor universitare organizate de
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, în cadrul Facultății de Drept/ Științe Economice.
Articol unic
(1) Semnatarii convin de comun acord să ia toate măsurile rezonabile necesare pentru a preveni dezvăluirea unor informații pe care le primesc una
de la alta sau pe care le pot obține în alte modalități pe timpul efectuării
(2) La semnarea prezentului Acord, semnatarii iau cunoștință despre prelucrarea datelor cu caracter personal și își exprimă consimțământul în mod
liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru îndeplinirea obligațiilor legale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație, aplicabil începând cu 25
mai 2018.
(3) Prin "Date cu caracter personal" se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o
persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum
ar fi numele, numărul de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității
sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
(4) Scopul în care vor fi utilizate datele:
Este obligatorie furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce îi revin Universității Europene
"Drăgan" din Lugoj, respectiv în vederea furnizării serviciilor educaționale. Se prelucrează toate datele și în vederea generării unei baze de date
centralizate. Refuzul de a furniza datele solicitate are ca și consecință apariția unor dificultăți în organizarea și funcționarea serviciilor educaționale
din cadrul Facultății de Drept/Științe Economice a Universității Europene "Drăgan" din Lugoj.
(5) Datele cu caracter personal supuse prelucrării privesc: numele și prenumele, numele și prenumele părinților, sexul, data și locul nașterii,
numărul matricol, rezultate examene, date din actele de stare civilă, stare socială specială/situație familială, cetățenia, etnia, adresa
(domiciliu/reședința), telefon, email, profesia, loc de muncă, date privind apartenența la o categorie defavorizată pe baza unor dizabilități,
formarea profesională – diplome – studii, semnătura, precum și date cu caracter special furnizate de beneficiari și pentru care vă exprimați în scris
și în mod expres acordul de utilizare a acestora, referitoare la codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate/pașaport (inclusiv
data eliberării, perioada de valabilitate, instituția emitentă) în scopul prelucrării acestora pentru participarea la procesul de învățământ la studiile
universitare organizate de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în cadrul Facultății de Drept/ Științe Economice.
(6) Drepturi de care beneficiază persoana vizată sunt: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul
de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de portabilitate a datelor, dreptul de a se opune prelucrării datelor cu
caracter personal care o privesc, dreptul de a se adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri).
(7) Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Universității Europene "Drăgan" din Lugoj cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă
via e-mail la adresa ued@deu.ro, prin poștă sau personal la adresa str. Ion Huniade nr.2, cod 305500, Lugoj, județul Timiș.
(8) Semnatarii se obligă, de asemenea, să ia, pe propria răspundere toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea și
prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la "Datele cu caracter
personal" deținute despre cealaltă parte. Cu toate acestea, în cazul în care Datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obținute de o
persoană neautorizată sau are loc orice încălcare a securității Datelor cu caracter personal, fiecare Parte va notifica imediat celeilalte Părți un astfel
de incident și va coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un
astfel de acces neautorizat și pentru notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
(9) Părțile vor lua, pe propria răspundere, toate măsurile rezonabile și necesare pentru a se asigura că toți angajații, agenții, partenerii și
subcontractanții lor respectă aceste clauze ori de câte ori prelucrează orice Date cu caracter personal ca parte a acestui Acord.

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj
prin Reprezentant legal
Am luat la cunoștință de conținutul prezentei informări și declar că l-am înțeles în integralitatea sa și totodată îmi exprim, prin semnarea prezentei,
în mod expres acordul ca UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ să prelucreze datele cu caracter personal ale subsemnatului, inclusiv
pe cele cu caracter special, date furnizate de subsemnatul în deplină cunoștință de cauză.
Nume și prenume: _________________________________________________
CNP: _____________________________________________

Semnătura____________________________

Data: _______________
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Anexa nr. 3
NOTĂ DE INFORMARE CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA ȘI STOCAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Prin libera voință și de comun acord am convenit încheierea prezentului Acord cu privire la prelucrarea și stocarea datelor cu caracter
personal, denumit în continuare "Acord".
Preambul
Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, operator de date cu caracter personal, reprezentată prin conf. univ. dr. Dumitru Cornean, având
funcția de Rector, cu sediul în Lugoj, str. Ion Huniade nr.2, cod 305500, județul Timiș, telefon/fax 0256 359 198, cod fiscal/cod unic de înregistrare
15724125, prelucrează și stochează datele cu caracter personal furnizate de candidații la organizarea și desfășurarea examenului de finalizare a
studiilor universitare organizate de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj, în cadrul Facultății de Drept/ Științe Economice.
Articol unic
(1) Semnatarii convin de comun acord să ia toate măsurile rezonabile necesare pentru a preveni dezvăluirea unor informații pe care le primesc una
de la alta sau pe care le pot obține în alte modalități pe timpul desfășurării examenului.
(2) La semnarea prezentului Acord, semnatarii iau cunoștință despre prelucrarea datelor cu caracter personal și își exprimă consimțământul în mod
liber, expres și neechivoc cu privire la astfel de prelucrări pentru îndeplinirea obligațiilor legale, în conformitate cu prevederile Regulamentului UE
2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație, aplicabil începând cu 25
mai 2018.
(3) Prin "Date cu caracter personal" se înțelege orice informație privind o persoană fizică identificată sau identificabilă ("persoana vizată"); o
persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum
ar fi numele, numărul de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității
sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.
(4) Scopul în care vor fi utilizate datele:
Este obligatorie furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce îi revin Universității Europene
"Drăgan" din Lugoj, respectiv în vederea furnizării serviciilor educaționale. Se prelucrează toate datele și în vederea generării unei baze de date
centralizate. Refuzul de a furniza datele solicitate are ca și consecință imposibilitatea de participare la procesul de organizare și desfășurare a
examenului de finalizare a studiilor universitare organizate de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în cadrul Facultății de Drept/Științe
Economice.
(5) Datele cu caracter personal supuse prelucrării privesc: numele și prenumele, numele și prenumele părinților, data și locul nașterii, date din
actele de stare civilă, adresa (domiciliu/reședința), telefon, email, profesia, loc de muncă, formarea profesională – diplome – studii, semnătura,
rezultate examen, precum și date cu caracter special furnizate de beneficiari și pentru care vă exprimați în scris și în mod expres acordul de
utilizare a acestora, referitoare la codul numeric personal și seria și numărul actului de identitate/pașaport (inclusiv data eliberării, perioada de
valabilitate, instituția emitentă) în scopul prelucrării acestora pentru participarea la procesul de organizare și desfășurare a examenului de
finalizare a studiilor universitare organizate de Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj în cadrul Facultății de Drept/ Științe Economice.
(6) Drepturi de care beneficiază persoana vizată sunt: dreptul de acces, dreptul de rectificare sau ștergere a datelor cu caracter personal, dreptul
de a solicita restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, dreptul de portabilitate a datelor, dreptul de a se opune prelucrării datelor cu
caracter personal care o privesc, dreptul de a se adresa justiției și Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional automatizat (crearea de profiluri).
(7) Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa Universității Europene "Drăgan" din Lugoj cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă
via e-mail la adresa ued@deu.ro, prin poștă sau personal la adresa str. Ion Huniade nr.2, cod 305500, Lugoj, județul Timiș.
(8) Semnatarii se obligă, de asemenea, să ia, pe propria răspundere toate măsurile de precauție rezonabile pentru a asigura securitatea și
prevenirea oricăror distrugeri, pierderi, modificări, dezvăluiri, achiziții sau accesări ilegale sau neautorizate cu privire la "Datele cu caracter
personal" deținute despre cealaltă parte. Cu toate acestea, în cazul în care Datele cu caracter personal furnizate au fost accesate sau obținute de o
persoană neautorizată sau are loc orice încălcare a securității Datelor cu caracter personal, fiecare Parte va notifica imediat celeilalte Părți un astfel
de incident și va coopera în vederea luării oricăror măsuri considerate necesare pentru atenuarea oricărei pierderi sau daune provocate de un
astfel de acces neautorizat și pentru notificarea Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.
(9) Părțile vor lua, pe propria răspundere, toate măsurile rezonabile și necesare pentru a se asigura că toți angajații, agenții, partenerii și
subcontractanții lor respectă aceste clauze ori de câte ori prelucrează orice Date cu caracter personal ca parte a acestui Acord.

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj
prin Reprezentant legal
Am luat la cunoștință de conținutul prezentei informări și declar că l-am înțeles în integralitatea sa și totodată îmi exprim, prin semnarea prezentei,
în mod expres acordul ca UNIVERSITATEA EUROPEANĂ "DRĂGAN" DIN LUGOJ să prelucreze datele cu caracter personal ale subsemnatului, inclusiv
pe cele cu caracter special, date furnizate de subsemnatul în deplină cunoștință de cauză.
Nume și prenume: _____________________________________________________
CNP: _____________________________________________
Data: _______________

Semnătura____________________________
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