
Anexa Acord privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 
 

Art. 1. Scopul anexei:  

Prezentele clauze urmăresc aplicarea și respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European si al Consiliului, din 27 aprilie 2016, privindprotecțiapersoanelorfizice, in 

ceeacepriveste prelucrareadatelor cu caracter personal,  pus înaplicareprinLegeanr. 173/2018. 

Art. 2. Înțelegerea termenilor: 

Părțile admit că: 

- „Date cu Caracter Personal“ înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau 

identificabilă; o persoană 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 ori mai multe elemente specifice, proprii identității sale 

fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

- .„Prelucrare“ (și derivatele sale”) înseamnă orice operaţiune sau set de operațiuni efectuate asupra 

Datelor cu Caracter Personal, incluzând colectarea, înregistrarea, păstrarea, utilizarea, accesul, transferul 

sau distrugerea acestora. 

Art. 3. Informare cu privire la Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal ale Clientului: 

Prestatorul, în calitate de operator de Date cu Caracter Personal, va Prelucra Datele cu Caracter Personal 

pe care Beneficiarul* le furnizează, în scopul și pentru îndeplinirea obligațiilor și exercitării drepturilor 

care decurg din formalitățile aferente încheierii Contractului Anual de Studii, executării Contractului, 

evidența contabilă, arhivare, schimbului de corespondență cu beneficiarul în contextul Contractului, 

recuperării eventualelor creanțe, precum și protejarea oricărui interes legitim al Prestatorului. Totodată, 

oferă prestatorului dreptul de a folosi și alte informații despre beneficiar, cum ar fi imagine-incluzând 

fotografii/video, vocea-incluzând înregistrări de sunet și video, prin oricare dintre canalele media , 

incluzând, dar fără a se limita la, televiziune, internet, presă, etc, fără pretenții financiare, sau de orice altă 

natură, din partea beneficiarului. 

Art. 4. Necesitatea furnizării datelor:  

Furnizarea Datelor cu Caracter Personal este necesară pentru încheierea Contractului, astfel că refuzul 

furnizării Datelor cu Caracter Personal ar  avea drept consecință imposibilitatea beneficierii de serviciile  

care fac obiectul contractului.   

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal în alte scopuri decât cele având legătură cu Contractul este 

exclusă.  

Art. 5. Drepturile beneficiarilor: 

În contextul Prelucrării menționate mai sus, beneficiarii au dreptul de a accesa, interveni ori solicita 

ștergerea sau restrângerea folosirii Datelor cu Caracter Personal, precum și dreptul de a se opune unor 

prelucrări ulterioare ale acestora, în condițiile și limitele prevăzute de lege. De asemenea, beneficiarul are 

dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat.  

Beneficiarii au dreptul de a se adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal sau instanțelor de judecată în cazul în care consideră că Prestatorul i-a încălcat vreun 

drept în baza acestui Contract sau a prevederilor legale.  

Art. 6.  Durata Prelucrării Datele cu Caracter Personal: 

Datele cu Caracter Personal vor fi prelucrate de Prestator pe toata durata executării contractului şi, ulterior, 

în măsura cerută de prevederile legale în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

Beneficiar, 

 

 

 

 

 

* se completează de părinţi, tutori pentru cursanţii minori (sub 18 ani) 
 


