
 

 

INFORMARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Universitatea Politehnica Timișoara, denumită în continuare UPT,  este o instituţie 
publică aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale cu sediul în Timișoara, Piaţa 
Victoriei, nr. 2, judeţ Timiș, cod poștal 300006, cu personalitate juridică şi este reprezentată 
de către Rector, prof. univ. dr. Viorel Aurel ȘERBAN. Universitatea Politehnica Timișoara, 
denumită în continuare UPT, în calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este 
preocupată în mod constant de asigurarea unei protecţii ridicate a persoanelor cu privire 
la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează conform cadrului legal în 
vigoare. În acest sens, instituţia noastră se supune controlului Autorităţii Naţionale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. UPT este operator de date cu 
caracter personal care desfăşoară activităţi de prelucrare notificate Autorităţii Naţionale 
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.  

Responsabilul cu Protectia Datelor cu Caracter Personal din UPT este Mușat 
Cosmin, aceasta putând fi contactat direct la adresa de email cosmin.musat@upt.ro. 

 

Ce sunt datele cu caracter personal? 

 

Prin „date cu caracter personal” se înţeleg datele unice individuale, ale unei 
persoane fizice identificate sau identificabile, referitoare la nume, adresa, Cod Numeric 
Personal, IP sau număr de telefon.  

O persoană fizică identificată sau 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 identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, 
psihice, economice, culturale sau sociale. 

 

Ce este prelucrarea? 

 

Prin „prelucrare” se înţelege orice operaţiune efectuată asupra datelor cu caracter 
personal, prin orice mijloc, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, 
stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin 
transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau 
combinarea, restricţionarea, ștergerea sau distrugerea acestor date. 

Baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal este Regulamentul (UE) 
2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 
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caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 
95/46/CE. 

 
POLITICA DE SECURITATE A PRELUCRARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

I. Categorii de persoane 

 

Universitatea Politehnica Timișoara, prelucrează datele cu caracter personal ale 

următoarelor categorii de persoane fizice în scopul prevăzut la secţiunea II: 

• studenţi,  părinţi și reprezentanţi ai acestora, candidaţi la examenele de admitere, 

viitori studenti, studenţi care fac practica de specialitate în UPT, foști studenţi; 

• cadre didactice, cadre didactice auxiliare și personal nedidactic, candidaţi la 

concursurile de ocupare a posturilor, foști angajaţi; 

• orice persoană care pătrunde în spaţiul universitar1 dotat cu sistem de 

supraveghere video; 

• orice persoană fizică sau juridică ce are raporturi contractuale cu UPT. 

 

II. Scopul prelucrării 

 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulaţie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE, UPT are obligaţia de a 

administra în condiţii de siguranţă și numai pentru scopurile specificate datele personale 

care îi sunt furnizate despre categoriile de persoane fizice prevăzute la secţiunea I. 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal este: 

Datele sunt prelucrate în scopul încheierii și executării oricăror tip de contracte în 

care UPT are calitatea de parte,  pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, în interesul legitim 

al Universităţii și al tuturor categoriilor de persoane. 

Datele sunt prelucrate și pentru realizarea activităţilor necesare în vederea 

îndeplinirii scopului pentru care instituţia a fost creată: educaţie și cultură și în 

conformitate cu obiectul de activitate al acesteia. 

De asemenea, informaţiile prelucrate de către Universitate sunt folosite pentru 

analize și prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor  managementului 

instituţiei, precum și în scopul arhivării, în conformitate cu prevederile legale. 

                                                           
1 Spaţiul universitar este constituit din totalitatea edificiilor, terenurilor, staţiunilor didactice experimentale, 
institutelor de cercetare, fermelor, grădinilor botanice, caselor universitare, campusurilor universitare, 
spitalelor şi clinicilor universitare, precum şi dotările aferente, folosite de instituţia de învăţământ superior, 
indiferent de titlul juridic sub care aceasta este îndreptăţită să le utilizeze. 



 

III. Motivația colectării și prelucrării 

 

Scopul pentru care UPT colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale 

informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente și corecte în managementul 

institutiei.  

Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii 

despre identitatea persoanei, precum și a părinţilor sau a reprezentaţilor, acceptul 

monitorizării video pentru sporirea securităţii în sistemul educaţional, etc.). Așadar, 

furnizarea datelor personale reprezintă o obligatie legală și contractuală, acestea fiind 

necesare în scopul iniţierii/derulării de raporturi juridice cu UPT. În cazul refuzului de a 

furniza aceste date, va fi imposibilă iniţierea și executarea raporturilor juridice.  

De asemenea, UPT colectează și o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu 

(de ex. adresa de email, numărul de telefon) în vederea îmbunătăţirii procesului de 

comunicare. În cazul în care persoanele vizate și-au dat acordul pentru colectarea și 

prelucrarea acestor date, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a 

UPT a acestor informaţii, cu excepţia cazurilor în care aceste date sunt obligatorii, conform 

prevederilor legale. 

 

IV. Tipuri de date cu caracter personal supuse colectării 

 

 Universitatea prelucrează numai datele cu caracter personal necesare în scopurile 

menţionate la secţiunea II, în conformitate cu dispoziţiile legale.  

 Categoriile de date cu caracter personal ce sunt supuse prelucrării sunt, fără a avea 

caracter exhaustiv, următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Pașaport, data și locul 

nașterii, cetăţenia, semnătura, datele consemnate în actele de stare civilă, domiciliul, 

profesie, loc de muncă, formare profesională, situaţie familială, situaţia militară, asigurări 

de sănătate și sociale, date bancare, accidente de muncă, datele consemnate în Curriculum 

Vitae, situaţia medicală, informaţii cu privire la studiile efectuate/absolvite, inclusiv 

note/medii obţinute pe parcursul studiilor. 

 Prelucrarea de date cu caracter personal ce dezvăluie originea rasială sau etnică, 

opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filosofice, date genetice, date 

biometrice, date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane fizice, este 

permisă numai în situaţiile expres prevăzute de art. 9 alin (2) din Regulamentul (UE) 

2016/679. 

 

 

 



V. Persoanele care au acces la informațiile cu caracter personal 

 

Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizării de către operator și 

sunt comunicate următorilor destinatari, fără ca lista să aibă un caracter exhaustiv: 

- persoana vizată, reprezentanţii acesteia, angajaţi ai operatorului cu drept de 

acces, alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele 

operatorului, autoritatea judecătorească, poliţia, organe de urmărire penală și alte instituţii 

abilitate de lege să solicite informaţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 

2016/679. 

Informaţiile prelucrate de către UPT nu vor fi dezvăluite către terţe părţi pentru a fi 

utilizate în propriile scopuri de marketing sau comerciale ale acestora, fără 

consimţământul persoanei vizate. 

Informaţiile oferite ce conţin date de identificare pot fi folosite în scopul întocmirii 

documentelor de angajare și a altor documente ce vizează exclusiv relaţiile de muncă sau 

pentru comunicări comerciale sau răspunsuri la solicitările trimise de persoana vizată, iar 

în cazul unor solicitări legitime, vor fi transmise către autorităţile statului, fără a se limita la 

următoarele: Inspectoratul Teritorial de Muncă, Agenţia pentru ocuparea Forţelor de 

Muncă, autorităţi judecătorești, altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile 

persoanei vizate.      

 

VI. Perioada de stocare a datelor 

 

Universitatea păstrează datele cu caracter personal numai pe perioada necesară 

îndeplinirii scopurilor pentru care au fost colectate, iar ulterior pentru timpul necesar în 

conformitate cu prevederile legale în vigoare în materia arhivării. 

 

VII. Drepturile persoanei vizate 

 

Protecţia persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 

personal este un drept fundamental, prevăzut de legislaţia europenă. Astfel, articolul 8 

alin. (1) din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene și articolul 16 alin. (1) din 

Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene (TFUE) prevăd dreptul oricărei persoane la 

protecţia datelor cu caracter personal care o privesc. 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, persoana vizată are următoarele drepturi: 

• dreptul la informare și acces; 

• dreptul de intervenţie asupra datelor; 

• dreptul la rectificare; 

• dreptul la ștergerea datelor; 

• dreptul la restricţionarea prelucrării; 



• dreptul la portabilitatea datelor; 

• dreptul de opoziţie; 

dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal (cu sediul în B-dul  Gen. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, 

cod poștal 010336, București, Romania, anspdcp@dataprotection.ro) 

 

La cererea persoanelor vizate, UPT confirmă dacă prelucrează sau nu date cu 

caracter personal, în mod gratuit.  

În cazul în care cererile din partea persoanei vizate sunt în mod vădit nefondate sau 

excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Universitatea are posibilitatea:  

• fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru 

furnizarea informaţiilor sau a comunicării sau pentru luarea măsurilor solicitate; 

• fie să refuze să dea curs cererii. 

 

VIII. Contact 

 

Responsabil cu protecţia datelor cu caracter personal:  

Conf.dr.ing. Mușat Cosmin Constantin 

Adresă de e-mail: datepersonale@upt.ro 

Număr de telefon: 0256403013 
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