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Anexa 10 

ACORD PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

SUBSEMNATUL, _______________________________________________________________________________________________, 

CNP ________________________ declar că sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, conform 

termenilor și condițiilor de prelucrare prezentați în cele ce urmează: 

TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

Academia de Studii Economice din Bucuresti, cu sediul în București, Piața Romană nr. 6, sector 1, 

denumită în continuare ASE, ca entitate care organizează și desfășoară concurs de admitere la 

programele de studii universitare de doctorat colectează și procesează date cu caracter personal 

referitoare la candidații participanți la această activitate. Toate datele personale vor fi tratate strict în 

conformitate cu termenii GDPR1 și cu Politica A.S.E. pentru personalul didactic, didactic auxiliar și 

nedidactic care, în calitate de angajat al A.S.E., prelucrează date cu caracter personal. Aceasta înseamnă 

că se va respecta confidențialitatea și că vor fi luate măsuri de securitate adecvate pentru a împiedica 

divulgarea neautorizată. Informațiile din această secțiune se referă la modul în care informațiile 

personale sunt procesate și ce informații sunt procesate.  

Scopul și temeiul juridic al prelucrării datelor personale ale candidatului  

ASE solicită să proceseze datele personale ale candidaților participanți la concursul de admitere la 

programele de studii universitare de doctorat pentru a parcurge pașii necesari ocupării unui loc la unul 

din programele de studii pentru care a optat. Prelucrarea datelor permite gestionarea procesului de 

desfășurare a concursului de admitere. 

Astfel de informații sunt procesate pentru a îndeplini obligațiile legale ale ASE, conform cu 

METODOLOGIA PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII LA STUDIILE UNIVERSITARE DE 

DOCTORAT și potrivit prevederilor din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, și reglementărilor legale în vigoare.  

Sursa datelor  

Datele personale pe care ASE le deține despre candidații participanți la concursul de admitere la 

programele de studii universitare de doctorat pot fi obținute dintr-o serie de surse, inclusiv 

următoarele:  

 Informații furnizate de candidații participanți, inclusiv CV-uri, diplome și alte formulare.  

 Surse accesibile publicului, cum ar fi mass-media socială.  

                                                                 
1 - Regulamentul nr. 679 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 (Regulamentul general privind 

protecția datelor) emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene. 



1 
 

Datele personale care se procesează despre candidați 

Informațiile necesare desfășurării concursului de admitere la programele de studii universitare de 

doctorat vor consta în mare parte din informațiile furnizate de candidații participanți, cum ar fi numele, 

prenumele, codul numeric personal, datele de contact, educația și formarea profesională, calificările. 

Drepturile candidatului conform GDPR 

Dreptul de acces la date • dreptul la rectificare • dreptul la ștergerea datelor sau "dreptul de a fi uitat" • 

dreptul la restricționarea prelucrării • dreptul la portabilitatea datelor • dreptul la opoziție • dreptul de 

a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare automate • dreptul de 

adresare la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau la 

instanțele competente, în măsura în care se consideră necesar. 

Durata prelucrării datelor candidatului  

Datele candidatului participant la concursul de admitere la programe de studii universitare de doctorat 

sunt prelucrate pe durata organizării și desfășurării concursului de admitere la programe de studii 

universitare de doctorat si se extinde inclusiv pentru prelucrarea tuturor datelor cu caracter personal 

necesare încheierii contractului de studii, precum și pentru gestiunea școlarității  pe toată perioada 

studiilor în cazul în care concursul de admitere se finalizează cu ocuparea unui loc, precum și ulterior, 

în vederea conformării cu obligațiile legale aplicabile (cum ar fi obligația de arhivare). 

Partajarea datelor personale  

Atunci când se transmit date către entități din afara Uniunii Europene/Spațiului Economic European, se 

solicită acestora garanțiile de securitate impuse de GDPR. De asemenea, pot exista situații în care legea 

obligă emiterea anumitor raportări ori permiterea accesului la date autorităților de supraveghere, 

fiscale sau judiciare. 

 

Data          Semnătura 

 
 
 


