
 Informarea candidaților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
  
În vederea respectării prevederilor Regulamentului general 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera 
circulaţie a acestor date, precum și a legislației naționale specifice aflată în vigoare, vă aducem 
la cunoștință următoarele: 
  
1. Temeiul prelucrării  
• art. 6 alin (1) lit. f) din Regulamentul 79/2016 - interesul legitim al operatorului,  

• art. 6 alin (1) lit. b) din Regulamentul 679/2016 - executarea unui contract la care persoana 
vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea 
unui contract,  

• art. 6 alin (1) lit. c) din Regulamentul 679/2016 – îndeplinirea unei obligații legale ce revine 
operatorului.  
 
2. Scopul prelucrării  
Prelucrarea datelor cu caracter personal se face doar în vederea identificării și selectării 
bursierilor din cadrul programului “Burse pentru elevi merituosi”.  
3. Perioada prelucrării  
Pentru persoanele ale căror dosare vor fi selectate în vederea acordării bursei, documentele se 
păstrează și după  expirarea perioadei de acordare a acestora.  
În cazul persoanelor ale căror dosare nu vor fi selectate în vederea acordării burselor, 
documentele ce au fost partea a dosarului de aplicare se păstrează și după finalizarea 
procesului de selecție.  
4. Măsuri de securitate  
Accesul la datele personale ale candidaților este permis doar persoanelor implicate în procesul 
de selecție a dosarelor, persoane care sunt instruite cu privire la protecția datelor și care au 
obligația de a păstra confidențialitatea datelor prelucrate.  
5. Drepturile persoanelor vizate și modul în care pot fi exercitate aceste drepturi: 
a) dreptul de acces la datele cu caracter personal;  
b) dreptul la rectificare/actualizare a datelor atunci când acestea sunt inexacte/ incomplete;  
c) dreptul la ștergerea datelor (în măsura în care acest lucru nu contravine legii);  
d) dreptul la restricționarea prelucrării datelor;  
e) dreptul la portabilitatea datelor (transferul datelor personale proprii către un alt operator de 
date personale desemnat de persoana vizată);  
f) dreptul la opoziție la prelucrare;  
g) dreptul de a depune o plângere la operator și/sau la autoritatea de supraveghere privind 
protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal);  
h) dreptul de a retrage consimțământul, în orice moment, pentru prelucrarea datelor 
personale, la care persoana a consimțit anterior;  
i) dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator.  
Toate aceste drepturi pot fi exercitate printr-o cerere adresată Asociației Umanitare Tadeu. 
În cazul în care există nelămuriri cu privire la orice aspect ce ține de protecția datelor personale, 
puteți contacta Responsabilul cu protecția datelor, prin transmiterea unei cereri la adresa de  
e-mail asociatiaumanitaratadeu@gmail.com  
În situația în care considerați că v-au fost încălcate drepturile, aveți posibilitatea să vă adresați 
cu o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
 

Am luat la cunoștință, 
 
Numele și prenumele                                                                                           Semnătura 


