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INFORMAREA  

Candidatului/ Doctorandului la admiterea / înmatricularea în anul universitar 2022 - 2023 

în temeiul art. 13 din Regulamentul 2016/679/UE 

 

UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA vă informează prin prezenta despre 

prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu 

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

(denumit în continuare GDPR). 

 „Date cu caracter personal” înseamnă orice informații 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 un nume, 

un număr 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. 

„Prelucrare” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni 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 

dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea. 

  Categorii de date personale prelucrate de către Universitatea „1 Decembrie 1918” din Alba 

Iulia: 

1. Date personale de identificare (nume, prenume, domiciliu, mediul de domiciliu, data și locul 

nașterii, sex, telefon, e-mail, CNP, cetățenie, etnie, date act identitate/pașaport (serie, număr, 

valabilitate, emitent), semnătură olografă, poză, lucrări elaborate). Datele sunt necesare pentru 

înscrierea și parcurgerea etapelor de admitere în anul universitar 2022 – 2023; întocmirea 

contractului de studii și derularea raportului contractual cu Operatorul; cazare cămin studențesc, 

prelucrări statistice, raportări către  autorități și instituții ale statului, în bazele de date UMS și 

RMUR. Poza este necesară pentru eliberarea actelor de studii, legitimațiilor. Pentru transparența 

examenelor pentru o perioadă limitată de timp vor fi afișate la avizierele facultăților și pe site-ul 

instituției diferite informații cu caracter personal legate de susținerea acestora. 

2. Date cu caracter personal privind familia (starea civilă, nume și prenume părinți); datele sunt 

prelucrate în bazele de date UMS, RMUR și statistic. 

3. Date personale financiare informații legate de conturi bancare, venituri, facilități fiscale sau 

beneficii sociale, venituri din alte surse. Datele sunt necesare pentru acordarea de facilități sau 

alte drepturi stabilite prin lege, burse, în bazele de date UMS și RMUR. 



4. Date cu caracter personal privind educația date privind școlaritatea candidatului /doctorandului, 

date privind pregătirea anterioară a candidatului / doctorandului (absolvent de liceu/facultate), 

date de tip administrativ, date privind absolventul; datele sunt prelucrate pentru a se cunoaște 

parcursul educațional în UMS, raportare Registrul Matricol Unic din România RMUR, statistic.  

5. Date cu caracter personal privind sănătatea date privind starea de sănătate sau afecțiunile 

medicale declarate în adeverințele/documentele medicale și care rezultă din analizele medicale 

efectuate la accesul în sistemul de învățământ superior, prelucrare în baza de date UMS și 

RMUR. 

6. Imaginea, vocea, înregistrările video ale persoanelor fizice și adresa IP (înregistrările video 

captate de camerele de supraveghere instalate la sediile Operatorului, adresa IP captată la 

utilizarea website-urilor, aplicațiilor Operatorului și imaginea și vocea în cadrul platformelor on-

line utilizate de UAB). Datele sunt necesare și în vederea asigurării pazei și protecției în locațiile 

Operatorului, a îmbunătățirii serviciilor oferite, soluționării reclamațiilor precum și în vederea 

asigurării funcționalităților tehnice ale platformelor online utilizate de Operator. Imaginea 

dumneavoastră poate fi captată în cursul evenimentelor organizate în cadrul UAB și poate fi 

utilizată pentru campaniile de promovare a instituției, pentru prezentarea evenimentelor 

desfășurate de către Universitate pe site-uri web proprii, pliante de prezentare, rețelele de 

socializare ale instituției.  

Începând cu data de 25 mai 2018, ne-am aliniat la standardele europene în vigoare privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal și libera lor circulație, stipulate în Regulamentul 

2016/679/UE, astfel te informăm cu privire la: 

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului: Universitatea „1 DECEMBRIE 1918” din Alba 

Iulia, cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen, nr. 5, județul Alba, reprezentată legal prin 

Rector - prof. univ. dr. Valer Daniel Breaz, cod fiscal 5665935, tel: +40 258 806130, fax: +40 

258 812630, e-mail: cond@uab.ro 

 

2. Pentru orice întrebări sau nemulțumiri te poți adresa responsabilului nostru pentru prelucrarea 

datelor, prin e-mail la protectiadatelor@uab.ro. 

 

3. Scopurile în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum și temeiul juridic al 

prelucrării: 

➢ art. 6 alin. 1 lit. a din Regulament - persoana vizată și-a dat consimțământul pentru 

prelucrarea datelor sale cu caracter personal  

➢ art. 6 alin. 1 lit. b din Regulament prelucrarea este necesară pentru a face demersuri la 

cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract sau pentru executarea unui 

contract la care persoana vizată este parte  

➢ art. 6 alin. 1 lit. c din Regulament prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei 

obligații legale care îi revine operatorului 

➢ art. 6 alin. 1 lit. f din Regulament prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime 

urmărite de operator sau de o parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele 

sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea 

datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana vizată este un copil 

Prelucrarea este necesară în scop educațional, pentru a face demersuri la cererea persoanei 

vizate înainte de încheierea unui contract, în scopul  executării contractelor și a raporturilor 

juridice specifice procesului de învățământ ( inclusive prin afișare pe site-ul UAB pe parcursul 

studiilor), raportare în bazele de date UMS, RMUR, pentru activitățile necesare în vederea 
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îndeplinirii scopului pentru care instituția a fost creată, fiind folosite și pentru analize, prelucrări 

statistice și arhivare, comunicări sau raportări către autoritățile, instituțiile sau agențiile de stat 

abilitate, în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine Operatorului, soluționarea 

petițiilor, solicitărilor și a potențialelor litigii, în interesul legitim al Universităţii pentru 

recuperarea creanțelor, asigurarea măsurilor de securitate.  

Prelucrarea datelor în alte scopuri decât cele realizate în baza prezentei o vom realiza numai 

după informarea și consimțământul dumneavoastră. 

4. Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal în îndeplinirea 

activității comunicăm aceste date către:  

➢ angajații Operatorului cu drept de acces; 

➢ colaboratori, furnizorii /prestatorii implicați în mod direct/indirect (dezvoltatori de servicii IT, 

bănci, servicii de medicina muncii, securitate și sănătate în muncă), parteneri practică, 

evenimente / conferințe, presă – la cererea acestora, alte facilități; 

➢ Ministerului Educației îi sunt raportate datele nominal prin UEFISCDI;  

➢ Ministerului Educatiei – altor entități subordonate/în coordonare;  

➢ baze de date (cercetare științifică; 

➢ furnizor Platformă Soft Antiplagiat agreeat de ME (conform contract încredințare) 

➢ autoritățile statului (inclusiv autorități fiscale, organele statului competente în materie penală), 

Casa de Asigurări de Sănătate, etc. ca urmare a unei obligații legale a Operatorului; 

➢ instanțe judecătorești sau arbitrale, notari publici, avocați, executori judecătorești, alte servicii 

autorizate, experți judiciari, în cazuri punctuale. 

5. În desfășurarea activității curente, UAB nu transferă date cu caracter personal către o țară terță 

sau o organizație internațională. Orice solicitare de transmitere de informații care conțin date cu 

caracter personal nu poate fi satisfăcută decât cu informarea și consimțământul candidatului/ 

doctorandului.  

UAB transferă date cu caracter personal pe platforma furnizorului de Soft Antiplagiat, conform 

contractului de încredințare. 

În plus față de informațiile menționate anterior, vă comunicăm că:  

(a). Perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal este până la expirarea termenelor de 

arhivare legale. 

(b). Regulamentul menționat conferă mai multe drepturi persoanelor cărora li se prelucrează datele cu 

caracter personal: ”Dreptul de acces”, ”Dreptul la rectificare”, Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul 

de a fi uitat”), “Obligația Operatorului de notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu 

caracter personal, “Dreptul la restricționarea prelucrării”,“Dreptul la portabilitatea datelor”, “Dreptul 

de a se opune”, “Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe 

prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri”. 

  

(c) . Datele cu caracter personal prelucrate pentru unul sau mai multe scopuri specifice sau datele care 

dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile 

filozofice sau apartenenţa la sindicate şi prelucrarea de date genetice, de date biometrice pentru 

identificarea unică a unei persoane fizice, de date privind sănătatea sau de date privind viaţa sexuală 

sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice, se prelucrează numai în baza consimțământului 

acordat. Totodată, ai dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea 

prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia. 

 

  



(d) . Dacă ești de părere că ți-am încălcat vreun drept privind acest subiect, te poți adresa Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

(e) . Furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligație necesară pentru înscrierea și 

desfășurarea admiterii în ciclul de studii universitare de doctorat pentru anul universitar 2022 – 2023 

și pentru încheierea contractutului de studii. Candidatul / doctorandul este obligat să furnizeze aceste 

date cu caracter personal în caz contrar, consecințele nerespectării acestei obligații fiind 

imposibilitatea înscrierii / derulării contractului de studii. 

(f).  Nu utilizăm în cadrul Universității „1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia, un proces decizional 

automatizat incluzând crearea de profiluri. 

Vom stabili măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, 

integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau 

accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu 

legislația în vigoare. 

Informarea dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal este însoțită de 

Anexa 1 – Declarație de consimțământ și Declarație privind desfăşurarea activităţilor didactice la nivelul 

Universităţii "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia inclusiv prin intermediul tehnologiei şi al internetului 

 

DECLARAŢIE DE CONSIMŢĂMÂNT 

Subsemnatul/a, (numele) _____________________________________ (prenumele) 

__________________________ (numele anterior) __________________________ cu domiciliul în 

_____________________judeţul (sectorul) _________________ str. ______________________ nr. 

___, bl. ___, ap. ___,  posesor al actului de identitate seria __ nr. _____ CNP 

|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| 

în calitate de candidat la admitere în anul universitar 2022 – 2023 / doctorand în cadrul Universității 

„1 DECEMBRIE 1918” din Alba Iulia  

  consimt în mod expres şi neechivoc  

 nu consimt  

 că datele mele cu caracter personal menționate în Informarea ce însoțeste prezenta declarație de 

consimțământ, să fie prelucrate prin orice mijloace,inclusiv prin intermediul platformelor on-line 

utilizate de UAB, în conformitate cu legislaţia europeană (Regulamentul (UE) 2016/679 privind 

protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal) de către 

instituţia de învățământ UNIVERSITATEA ,,1 DECEMBRIE 1918” DIN ALBA IULIA şi de către orice 

alt organism abilitat să efectueze verificări asupra activităţii acesteia. Prezenta Declaraţie acoperă 

prelucrarea datelor cu caracter personal până la expirarea termenelor de arhivare legale. 

 

Dată:          

                                                                                                                     Semnătură: 

 

 

 

 

 



 

 

 

DECLARAŢIE 

 

 

În condiţiile desfăşurării activităţilor didactice la nivelul Universităţii "1 Decembrie 1918" din 

Alba Iulia inclusiv prin intermediul tehnologiei şi al internetului, 

În conformitate cu dispoziţiile din: 

- Legea educaţiei naţionale nr. 1/2001, cu modificările şi completările ulterioare 

- Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 

 - Metodologia cadru  privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi al 

internetului, precum şi pentru prelucrarea datelor cu caracter personal aprobată prin Ordinul nr. 5545 / 

2020 

 Subsemnatul..................................................................., student doctorand, înmatriculat la  Școala 

Doctorală de .................................., domeniul ...................................., anul de studiu .................., forma 

de învăţământ ........................................, mă oblig: 

 - să nu înregistrez prin nici un procedeu activităţile didactice, să iau toate măsurile necesare 

pentru a preveni înregistrarea şi să nu le multiplic sub nici o formă fără acordul expres al cadrului 

didactic care conduce / coordonează / realizează activitatea respectivă; 

 - să răspund pentru toate mesajele, videoclipurile, fișierele expediate sau pentru orice materiale 

prelucrate prin utilizare aplicațiilor/ platformelor informatice utilizate de UAB; 

 - să utilizez aplicațiile/platformele educaționale informatice doar în conformitate cu prevederile 

legale; 

 - să nu înregistrez, diseminez, folosi informații care conțin date cu caracter personal în alt mod 

care excede scopului prelucrării acestor date. 

  

 

 Declar, în mod expres şi neechivoc, susţin şi semnez că am luat la cunoştiinţă de întregul 

conţinut, precum şi de prevederile art. 326 din Codul Penal, privind falsul în declaraţii. 

 

 

 

                          Student doctorand,                                    

                 ...........................................                                               

                                                                                                                             

                                                                                                                                Data: 

 


