LICEUL TEORETIC
„SFINŢII TREI IERARHI”
Bucureşti, Str. Oltețului, Nr. 15, Sector 2,
Tel: 0763688448, www.ltsti.ro, e-mail: secretariat@ltsti.ro

INFORMARE REFERITOARE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL SI CIRCULATIA ACESTOR DATE
Dragi părinți,
Incepand din 25 mai 2018 a devenit aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia
persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
(GDPR).
Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat
de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.
Astfel, in calitatea noastra de Operator de date cu caracter personal, consideram ca este necesar sa vă
informam cum protejam datele dvs personale si cum ne insusim prevederile Regulamentului.
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• Ce tip de date personale prelucram?
Datele personale pe care le prelucram sunt, in principal, datele de identificare ale Elevilor, dar și ale
dumneavoastra, in calitate de reprezentanți ai acestora (parinți /tutori ai elevilor), dupa cum urmeaza:
• numele/ prenumele dvs și al Elevului/ Elevilor;
• adresa de domiciliu a dvs și/sau a Elevului/ Elevilor;
• adresa de e-mail a dvs. și/sau a Elevului/ Elevilor;
• numărul de telefon al dvs. și/ sau al Elevului/ Elevilor;
• fotografia Elevului/ Elevilor;
• date audio și video ale dvs. și/ sau ale Elevului/ Elevilor;
• informații demografice ale dvs. și ale Elevului/ Elevilor cum ar fi vârsta, sexul;
• date fizice ale Elevului/ Elevilor cum ar fi înălțimea sau greutatea;
• codul numeric personal al dvs. și al Elevului/ Elevilor;
• seria și numărul documentelor de identificare ale dvs. și ale Elevului/ Elevilor, cum ar fi carte
de identitate, certificat de naștere, etc.;
• hobby-uri ale Elevului/ Elevilor;
• informații legate de situația școlară a elevului, respectiv medii/ note/ calificative/ promovat/
corigent/ repetent
• informații legate de sancțiunile aplicate elevului/ elevilor
• informații legate de acordarea/ neacordarea de burse sociale
• date psihologice cum ar fi cele legate de aptitudinile și personalitatea, Elevului/ Elevilor,
precum și eventualele dificultăți școlare sau comportamentale ale acestuia;
• convingerile religioase ale dvs. și ale Elevului/ Elevilor;
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• Cine suntem noi?
Liceul Teoretic “Sfintii Trei Ierarhi” (denumita in continuare LTSTI), o unitate de invatamant
preuniversitar particular, infiintata si care funcționeaza conform legislatiei din Romania, avand codul de
identificare fiscala 27767448, cu sediul social principal in București, sector 1, str. Virgiliu, nr. 40, si
sediul secundar in Bucuresti, Bdul. Basarabia nr. 2, reprezentată prin dl. Pr. Prof. Dr. Vasile Gavrilă, in
calitate de Presedinte al Consiliului de Coordonare.
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•

informații medicale ale Elevului/ Elevilor cum ar fi starea de sănătate fizică și/ sau mentală
(boli cronice pentru care elevul / elevii ia/ iau tratament în prezent sau pentru care în trecut a
urmat un tratament cu o durată de minimum 6 luni);
• date financiare și date despre compoziția familiei, în unele situații cum ar fi cazul în care
solicitați anumite scutiri de la plata taxei de școlarizare sau burse școlare ori daca astfel de
situații ne sunt solicitate de instituțiile statului;
• locul de muncă și poziția ocupată de dvs.;
Şcoala se angajează să protejeze datele tuturor Elevilor, în calitate de beneficiari direcți ai educației, cât
și cele ale reprezentanților acestora (parinților / tutorilor elevilor), în calitate de beneficiari indirecți ai
educației, cu care interacționăm în contextul înscrierii copilului / copiilor dvs. (Elevul/Elevii) în cadrul
Liceului Teoretic “Sfinţii Trei Ierarhi”, pentru ca aceștia să beneficieze de serviciile de instruire şi
educaţie specifice nivelului de învățământ primar, gimnazial, liceal și / sau programului de tip „şcoală
după şcoală”.
• Cum prelucram datele dvs. personale?
Prelucrarea datelor personale se intemeiaza intotdeauna pe unul dintre urmatoarele temeiuri: executarea
contractului de scolarizare, nevoia de a respecta o obligatie legala, interesul nostru legitim sau un interes
public major sau, in anumite cazuri, pe consimtamantul dvs daca v-ati manifestat optiunea in acest sens.
Datele dvs personale sunt procesate atat prin mijloace electronice, cat si prin mijloace manuale si sunt
protejate prin masuri de securitate adecvate. In acest sens, vom lua masuri adecvate administrative,
tehnice, de personal si fizice pentru a proteja datele dvs. personale, masuri care sunt in concordanta cu
legile si reglementarile aplicabile privind confidentialitatea si securitatea datelor si care includ, in
special, protejarea datelor personale impotriva utilizării incorecte sau a distrugerii accidentale, ilegale
sau neautorizate, pierderii, modificarii, divulgarii, achiziționarii sau accesului la ele. Vom avea grija sa
solicitam furnizorilor de servicii sa utilizeze masurile adecvate pentru a proteja si ei, la randul lor,
confidențialitatea si securitatea informațiilor tale personale.
• Cum puteti sa va administrati acordurile exprimate?
Dacă aveți întrebări sau solicitări privind prelucrarea informațiilor dvs. personale sau aveți nevoie de
informații suplimentare, puteți contacta Responsabilul nostru pentru Protecția Datelor ("DPO"), la
adresa: dpo@ltsti.ro
• Comunicam date personale catre alti destinatari?
Toti membrii personalului LTSTI implicați în procesul educațional vor avea acces la datele personale
ale Elevului si la informatiile generale de contact ale dvs. LTSTI poate sa partajeze datele personale cu
urmatoarele categorii de entitati care pot fi localizate in interiorul Uniunii Europene, pastrand principiul
scopului legitim si al minimizarii cantitatii de date partajate: consultanți profesioniști (cum ar fi:
contabili, auditori, avocați, asiguratori), furnizori de servicii (cum ar fi: furnizori de servicii de resurse
umane, de instruire, de asistenta in sistemele informatice, servicii medicale, servicii de calatorie, etc.)
• Cat timp prelucram datele personale?
Datele dvs. personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre contractuale si, dupa incetarea
acesteia, cel putin pentru perioada impusa de prevederile legale aplicabile in domeniu, inclusiv, dar fara
limitare, la dispozitiile legale privind arhivarea.
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➢ Dreptul la informare – puteti solicita informatii privind activitatile de prelucrare a
datelor dvs personale sau ale Elevului;
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• Care sunt drepturile tale si cum pot fi exercitate?
Pe langa drepturile existente, de la data aplicarii GDPR beneficiati de drepturi aditionale. Iata lista
completa a drepturilor pe care le aveti:
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➢ Dreptul la rectificare – puteti rectifica datele personale inexacte sau le puteți
completa;
➢ Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obtine stergerea datelor,
in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de
lege;
➢ Dreptul la restrictionarea prelucrarii - puteți solicita restrictionarea prelucrarii in
cazul in care contesti exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
➢ Dreptul de opozitie – puteți sa vă opuneți, in special, prelucrarilor de date care se
intemeiaza pe interesul nostru legitim;
➢ Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, in anumite conditii, datele personale
pe care ni le-ai furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita
ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
➢ Dreptul de a depune plangere - puteți depune plangere fata de modalitatea de
prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii
Datelor cu Caracter Personal;
➢ Dreptul de retragere a consimtamantului – in cazurile in care prelucrarea se
intemeiaza pe consimtamantul dvs, puteți sa-l retrageți oricand. Retragerea
consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior
retragerii ramanand in continuare valabila;
➢ Drepturi suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere si obtine interventia
umana cu privire la respectiva prelucrare, va puteți exprima propriul punct de vedere
cu privire la aceasta si puteți contesta decizia.
Vă puteți exercita aceste drepturi prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul nostru din Bucuresti
sau prin e-mail, la adresa: dpo@ltsti.ro
Aceasta este adresa de e-mail a Responsabilului pentru Protectia Datelor numit de catre noi, care poate
fi contactat daca exista nelamuriri cu privire la orice aspect ce tine de protectia datelor personale.

Am primit informarea referitor la Regulamentul European 2016/679 (GDPR)
Nume / Prenume …………………
Semnatura………………………..
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Data …………………..

