
 

 

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR  
CU CARACTER PERSONAL 

(REPARTIZARE LOCURI DE CAZARE ÎN CĂMINE) 
 

Conform Regulamentului UE 679/ 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 
cu caracter personal, UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI este un operator de date de natură personală.  

CUM COLECTĂM/ PRELUCRĂM INFORMAȚIILE DESPRE DUMNEAVOASTRĂ 
Datele sunt  furnizate de către student prin cererea de cazare depusă la Comisia de cazare a unei facultați din 
componența Universității. Ulterior datele sunt utilizate de către Comisia de cazare în cadrul procesului de ierarhizarea 
şi repartizare a solicitanţilor. În cursul procesului de repartizare, pentru transparență, este posibil ca numele şi 
prenumele, facultatea, anul de studiu, specializarea, nota finală sau numărul de restanţe să fie afişate pentru o 
perioadă limitată de timp sau anunţate în momentul desfăşurării procesului de repartizare.  

CE CATEGORII DE INFORMAȚII COLECTĂM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ 
În vederea repartizării unui loc de cazare sunt prelucrate următoarele informații de natură personală: identitate 
(nume, prenume ș.a.m.d.), identificare (CNP, serie și număr carte de identitate/ pașaport ș.a.m.d.); contact (adresă 
ș.a.m.d.); educaţie (facultate, specializare, nota finală ș.a.m.d.), sănătate (stare sănătate, dizabilitați ș.a.m.d.).  

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate anterior, iar 
refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi sau imposibilitatea repartizării unui loc de cazare. 

TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRARILOR DE DATE CU CARACTER PERSONAL 
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu Legea Educaţiei Naţionale nr.1/ 2011, cu modificările și 
completările ulterioare şi cu Metodologia privind cazarea studenţilor în căminele din cadrul Universităţii din Bucureşti. 

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/ 2016, repartizarea locurilor de cazare se face în baza  art.6(1) b), în 
vederea executării unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei 
vizate înainte de încheierea unui contract. 

În cazul afişării sau anunţării informaţiilor cu caracter personal, prelucrarea se bazează pe art.6(1) f), prelucrarea 
este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator. În acestă prelucrare este evident interesul privind 
transparenţa procesului de repartizare, atât al Comisiei de cazare cât şi al persoanelor care doresc să obţină un loc 
de cazare. De asemenea, prin publicarea în metodologia de cazare a criteriilor pe baza cărora se face repartizarea 
în cămine putem estima în mod rezonabil, că persoanele vizate se aşteaptă la prelucrarea datelor în acest mod. 

DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL  
În măsura permisă de legislaţia privind protecţia datelor, pentru a ne îndeplini obligaţiile contractuale și legale, putem 
transmite datele dumneavoastră personale unor autorităţi naţionale, altor furnizori de servicii ș.a.m.d. 

LOCAȚIA DE STOCARE ȘI DURATA DE STOCARE 
Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și / sau în formă electronică. Ne asigurăm 
că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis 
doar personalului autorizat. Colaboratorii utilizaţi în cadrul procesului de repartizare sunt obligaţi să semneze acorduri 
de confidenţialitate. Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu 
cerinţele legale, cu reglementările interne ale organizaţiei și a celei mai bune practici din acest domeniu. Anunţarea  
informaţiilor legate de solicitanţi se va face doar în sala în care se desfăşoară procesul de repartizare iar în cazul 
afişării informaţiilor, aceasta va avea loc doar în zilele în care se desfăşoară procesul de repartizare.  

DREPTURI LEGATE DE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Conform Regulamentului UE 679/ 2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, 
rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat și de a vă adresa instanţei 
de judecată competente. Disponibilitatea drepturilor depinde de fiecare prelucrare.  

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul 
de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
http://www.dataprotection.ro.  

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/ 2016, pentru a putea să vă răspundem într-un 
mod eficient, vă rugăm să contactaţi Responsabilul cu Protecţia Datelor la adresa de e-mail  dpo@unibuc.ro. 

http://www.dataprotection.ro/
mailto:dpo@unibuc.ro

