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INFORMAȚII PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA PENTRU ELEVI 
INFORMATIVA PRIVACY AGLI ALLIEVI (RUMENO) 

 Elaborat în conformitate cu art. de la 13 până la 15 din Regulamentul U.E.  2016/679 (G.D.P.R.) 
 

 Înainte de a ne furniza informații personale despre dumneavoastră, în aplicarea Regulamentului European privind protecția 
datelor personale este oportun să se analizeze o serie de informații care vă pot ajuta să înțelegeți motivele pentru care datele 
dumneavoastră vor fi prelucrate și ce drepturi veți avea cu privire la acest tratament. 
 

În ce scop vor fi 
prelucrate datele mele 
cu caracter personal? 

Tratamentul datelor cu caracter personal necesare, relevante și nu excedentare, ca urmare a înscrierii 
elevului la Institutul Școlar va fi în scopul stabilirii, perfecționării și menținerii relației cu Institutul în sine în 
scopul îndeplinirii scopurilor instituționale ale Institutului, precum și al Ministerului Educației al 
Universității și Cercetării (M.I.U.R.), prevăzute de legea reglementări și legislației U.E, precum și de 
dispozițiile emise de Autoritățile și organisme de supraveghere  și control. 

Ce garanții am că datele 
mele sunt prelucrate în 
conformitate cu 
drepturile și libertățile 
mele personale? 

Tratamentul se va desfășura în cadrul secretariatului și al spațiilor școlare, atât în modul manual, cât și în 
cel informatic. 
Vor fi aplicate măsuri minime de organizare, informatică și securitate pentru a asigura confidențialitatea 
datelor, care este evidențiată în "Documentul de măsuri pentru protejarea datelor personale" elaborat de 
aceast Institut școlar. Institutul a furnizat persoanelor desemnate instrucțiuni precise cu privire la 
comportamentul care trebuie ținut și la procedurile care trebuie aplicate pentru a asigura 
confidențialitatea datelor utilizatorilor săi. În timpul tratamentului, este posibil să luăm cunoștință de date 
sensibile, deoarece acestea dezvăluie starea de sănătate (certificate medicale, leziuni, exonerări etc.) și 
credințe religioase (cerere de utilizare a sărbătorilor religioase, diete religioase etc.) care, împreună cu 
datele numite "judiciare" sunt tratate în scopul unui interes public semnificativ pe care M.I.U.R. îl 
urmărește. 
Nici o decizie automată nu va fi efectuată asupra lor. 

Datele mele vor fi 
disponibile pentru alte 
părți? 

Datele cu caracter personal furnizate pot fi comunicate autorităților locale, Administraților Școlilor 
(M.I.U.R., U.S.R. și U.S.T.), INAIL, ASL/ATS, precum și profesioniștilor și furnizorilor pe care Institutul nostru 
îi utilizează, ar fi RSPP, DPO, medic competent, companii de asigurări, agenții de turism, exclusiv în scopuri 
instituționale. Datele dumneavoastră pot fi, de asemenea, divulgate în mod specific; administratorii 
serviciului de a mânca prânzul (dacă sunt prevăzute) în scopuri de organizare, instituții externe pentru 
organizarea de activități educaționale de diferite tipuri, inclusiv excursii educaționale, fotografiile elevilor 
pot fi afișate în incinta Institutului și în interiorul sălilor de clasă în scopul documentării activității 
educaționale, datele gestionate în modul informatic pot fi văzute de tehnicienii informatici responsabili cu 
custodia lor în timpul activităților de control și întreținere a rețelei și de echipamente informatice, Datele 
elevilor care frecventează al treilea an de gimnaziu (clasa a VIII) vor fi transmise regiunii Lombardia pentru 
stabilirea "Registrului Elevilor din Regiunea Lombardia" menționat în L.R. 19/2007 în vederea 
implementării controlului asupra îndeplinirii obligațiilor de educație și formare. Datele nu vor fi divulgate 
altor persoane care nu sunt indicate mai sus cu excepția cazului în care înainte de dobândirea 
consimțământului Dumneavoastră. 
În cazul unui transfer, fișierul personal va fi trimis către Institutul destinatar. 
Acestea nu vor fi transferate destinatarilor care au reședința în țări terțe în ceea ce privește Uniunea 
Europeană sau organizațiile internaționale. 

Cât timp îmi veți păstra 
datele? 

Datele vor fi stocate la Institut atât timp cât înregistrarea este activă și apoi, în cazul transferului către o 
altă instituție sau al încetării activități, vor fi reținute numai datele minime și pentru perioada obligatorie 
de păstrare prevăzută de legislația în vigoare. 

Care sunt drepturile 
mele? 

Aveți dreptul de a întreba proprietarul tratamentului: 
- Accesul la datele dvs., rectificarea sau ștergerea lor; 
- Limitarea și opoziția față de prelucrarea datelor cu caracter personal care mă privesc; 
- Portabilitatea datelor; De asemenea, aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea de Control a 
Statul de reședință, precum și să retrageți consimțământul pentru tratament  în conformitate cu art. 6 din G.D.P.R. 

Ce se întâmplă dacă nu-
mi dau datele? 

În caz contrar, furnizarea parțială sau inexactă a datelor ar putea duce la incapacitatea de a oferi elevilor 
toate serviciile necesare pentru a garanta dreptul său la educație și formare. 

Cine este proprietarul 
tratamentului? 

Institutul Școlar 

Responsabil pentru 
protecția datelor 
(R.P.D. / D.P.O.) 

Luca Corbellini  
c/o Studio AG.I.COM. S.r.l. - Via XXV Aprile, 12 – 20070 SAN ZENONE AL LAMBRO (MI) 
e-mail dpo@agicomstudio.it 
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Subsemnații ..................................................................................................... 
 
Părinții elevului .................................................................. Clasa : ............     Secția: ................. 
 
 
Părinții afirmă că au revizuit politica de confidențialitate și sunt de acord cu următoarele cereri. 
 
 

 CERERI DE CONSIMȚĂMÂNT ÎN CONFERMITATE  CU ART. 7 din REGULAMENTUL UE. 

CERERE 
 SUNT DE ACOD 

NU SUNT DE 
ACOD 

(Pune un X în coloanele din dreapta la alegerea ta) 
 

Personalul autorizat de Institut va putea fotografia elevul cu ocazia”fotografia clasei”, care va fi  
livrată și familiilor celorlalți elevi implicați care o solicită. 
Comunicarea, în plus față de livrarea fotografiei imprimate, se poate face, de asemenea, prin 
livrarea de fișiere care reproduc  imaginile. 

  

Personalul autorizat al Institutului va putea relua prin mijloace audiovizuale, precum și fotografia 
elevului, în scopuri strâns legate de activitatea didactică. Rezultatele acestei activități pot fi 
difuzate prin publicarea pe situl internet al școlii. 

  

Datele elevului, inclusiv cele referitoare la sănătatea sa, pot fi comunicate societăților de 
asigurări în cazul unor accidente care i-au fost furnizate pentru aplicarea practicilor de 
rambursare. 

  

Datele cu caracter personal ale elevlui pot fi comunicate altor Instituții de învățământ care le 
solicită să le utilizeze pentru a informa cu privire la oferta lor de servicii de formare. 

  

   
   
 
 
Locul și data ………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Numele și Prenumele 1° Părinte ………………………….…………………………………………..               Semnătura…........................................................... (*) 
 
 
Numele și Prenumele 2° Părinte ………………………….………………………………………….. Semnătura…........................................................... 
 
 
 
(*)  În cazul în care documentul în cauză este semnat de un singur părinte, având în vedere alineatul (1) și articolul 337 alineatul 

(3) din Codul civil, se presupune că ambii părinți sunt de acord. 


