DECLARAȚIE DE CONSIMȚĂMÂNT
privind acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

Subsemnatul(a),_______________________________________,cu domiciliul în localitatea
_________________________judeţul(sectorul)__________________str._____________________,
nr.____,bl.___,ap. ___, posesor al CI/Pașaport seria _______ nr. _____________________, CNP
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, în calitate de ___________ al/a Facultăţii de Litere, nivel _________, în
anul___/promoția_____,specializarea__________________nr.matricol_______,telefon __________
e-mail_________________________, consimt în mod expres şi neechivoc ca datele mele cu caracter
personal să fie prelucrate prin orice mijloace, chiar și prin transmiterea către terți, în conformitate
cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera
circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR), (Regulamentul general privind
proteția datelor) pentru perioada de timp necesară conformării cu obligațiile legale specifice domeniului
achizițiilor publice sau pentru respectarea obligațiilor de arhivare impuse de legislația aplicabilă, de către
instituția publică de învățământ superior și de către orice alt organism abilitat să efectueze verificări sau să
exercite control asupra activității acesteia. Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a GDPR
și de abrogare a Directivei 95/46/CE principala lege care impune UBB prelucrarea datelor cu caracter
personal este Legea Educației Naționale cunoscută și ca Legea nr. 1/2011 cu modificările și completările
ulterioare. Legea nr. 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, cu modificările şi completările
ulterioare; Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 133/2000 privind învăţământul universitar şi
postuniversitar de stat cu taxă; ORDINUL Ministrului Educației Nr. 3714/2018 din 21 mai 2018 privind
aprobarea Regulamentului de organizare, funcţionare şi operaţionalizare a Registrului Matricol Unic al
Universităţilor din România; Ordonanța Guvernului nr 129 din 2000 privind formarea profesională a
adulților, republicată; Regulamentul (UE) 2015/759 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie
2015 de modificare a Regulamentului (CE) nr. 223/2009 şi a Convenţiei MEN - Institutul Naţional de
Statistică (INS) privind prelucrarea datelor în vederea producerii statisticilor oficiale de educaţie şi formare
profesională; Regulamentul BNR nr. 6/11.10.2006 - Regulamentul Băncii Naționale Române (BNR) nr.
6/11.10.2006-privind emiterea și utilizarea instrumentelor de plată electronică și relațiile dintre participanții
la tranzacțiile cu aceste instrumente; Legea nr. 129/2019 - pentru prevenirea și combaterea spălării banilor și
finanțării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative; Metodologia
privind școlarizarea românilor de pretutindeni în învățământul superior de stat din România, începând cu
anul univeritar 2017-2018, aprobată prin ordin comun MEN nr. 3900/2017, MAE nr. A10/2046/2017 și MRP
nr. C/129/2017, publicată în Monitorul Oficial nr. 628/02.08.2017.
Consimțământul exprimat liber și neechivoc acoperă prelucrările legitime de date operate de
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere în perioada admiterii și ulterior, în
perioada studiilor. De asemenea, consimțământul exprimat acoperă inclusiv prelucrările legitime de date
operate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere ulterior finalizării studiilor, în
cazul în care acestea sunt impuse de prevederi legale, se realizează în interes public sau sunt destinate pentru
activitățile normate ale autorităților și instituțiilor publice. Înțeleg în totalitate și consimt asupra faptului că
prelucrările de date operate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca se realizează în toate scopurile
prevăzute de Legea nr. 1/2011 sau de legislația subsecventă acesteia, precum și în scopurile care derivă din
misiunea instituției de învățămmânt superior sau sunt în strânsă legătură cu această misiune. De asemenea,
înțeleg că pot exercita oricând și nerestricționat drepturile ce decurg din aplicarea articolelor 15-22 ale
Regulamentului 2016/679/UE, asumând totodată eventualele urmări ale exercitării precizate. Prezenta
declarație acoperă prelucrarea oricăror date cu caracter personal, pentru situațiile caracterizate de beneficiul
direct al declarantului, prelucrările referitoare la starea de sănătate, originea etnică și confesiunea religioasă
inclusiv acelea cu funcție de identificare și cele referitoare la situația școlară.
În cadrul procesului de informare prealabilă a persoanelor vizate, UBB prezintă explicit scopurile
prelucrărilor pe categorii de persoane vizate (link academic.info).
În consecinţă, îmi dau consimţământul pentru prelucrarea, transmiterea şi stocarea datelor cu
caracter personal în cadrul Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca, Facultatea de Litere pentru
□ dosar bursă □ dosar cămin □ practica profesională □ dosar licență □ dosar master.

Data: ______________

Nume şi prenume: _____________________
Semnătură: ___________________________

