INFORMARE
Colegiul Tehnic “Paul Dimo”, cu sediul în Galați, strada 1 Decembrie 1918,
nr. 27, judeţul Galați, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal.
Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 din
27.04.2016 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter
personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale sectorului
comunicaţiilor electronice, modificată, Colegiul Tehnic “Paul Dimo”, are obligaţia
de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele
personale ce îi sunt furnizate.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare astfel :
 Pentru desfăşurarea procesului de învăţământ, a activităţilor de
management instituţional, salarizare, mişcarea personalului didactic, a
altor activităţi suport ce stau la baza acestora (înscrierea în învăţământul
liceal, admiterea computerizată, etc.);
 În vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu elevii şi părinţii
acestora, cadrele didactice, salariaţii, prin intermediul poştei electronice,
pentru comunicarea operativă şi eficientă a informaţiilor necesare derulării
raporturilor contractuale dintre dumneavoastră şi Colegiul Tehnic “Paul
Dimo”.
Sunteţi obligaţi să furnizaţi datele enunţate, deoarece în cazul nefurnizării
corecte şi complete a acestora Colegiul Tehnic “Paul Dimo” poate să refuze
iniţierea de raporturi contractuale cu dumneavoastră, întrucât poate fi pusă în
imposibilitatea de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul
educaţional.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operatorul desemnat şi
sunt comunicate numai următorilor destinatari:
 Persoana vizată
 Partenerii contractuali ai operatorului
 Instituţii de învăţământ şi educaţie (ISJ, CCD, MEN).
Datele personale sunt prelucrate pe tot parcursul relatiei noastre (contractuale,
de salarizare, de școlarizare) și după finalizarea acesteia, cel puțin pe perioada
impusă de prevederile aplicabile în domeniu, inclusiv, dar fără limitare, la dispozițiile
privind arhivarea.
Conform Legii nr. 677/2001 şi Regulamentului UE 2016/679, beneficiaţi de
dreptul de informare, dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de
a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării
datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor (“dreptul de a fi
uitat”), cu excepţia situaţiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de
către Colegiul Tehnic “Paul Dimo” este obligatorie.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată
şi semnată către conducerea Colegiul Tehnic “Paul Dimo”.
De asemenea , vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

