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Nr. Registratură Universitatea Transilvania din Braşov 
………………………/………………………......................... 
 

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL PROCEDURII DE 
ORGANIZARE EXAMEN FINALIZARE STUDII SESIUNEA ..................... 

 
Universitatea TRANSILVANIA din Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, bd. Eroilor nr. 29, județul Braşov, în 
calitate de operator date cu caracter personal, prelucrează datele dvs. cu caracter personal în temeiul și cu 
stricta respectare a prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în 
ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul declarat examen finalizare studii 
sesiunea ..................... conform OMENCS nr.6125/2016 modificată prin OMEN nr.5649/2017 şi metodologiei 
proprii. 
Vă informăm că, având în vedere raportul juridic care urmează să fie încheiat între operator, pe de o parte și 
dvs., pe de altă parte, refuzul dvs. de a vă da consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal va conduce la imposibilitatea derulării acestui raport juridic în temeiul art. 6 şi 7 din Regulament 
fapt pentru care în lipsa acordului veți fi eliminat din examen, fără a fi imputabil instituției de învățământ. 
Având în vedere că fără acest acord de prelucrare date cu caracter personal operatorul nu va putea derula 
cu dvs. procedura de evaluare examen finalizare studii, semnarea prezentei informări constituie acord 
prealabil, scris, în vederea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal conform celor de mai jos. 
Datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt necesare şi vor fi prelucrate pentru atingerea următoarelor 
obiective:  
A) pentru derularea procedurii de examen finalizare studii sesiunea ..........................; 
B) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educație şi cultură, în sensul inițierii şi 
derulării de raporturi juridice între dumneavoastră și UniTBv;  
C) în vederea arhivării datelor dvs. și al păstrării copiilor după actele din dosarul dvs. de student/de înscriere 
la examenul de finalizare, respectiv pentru arhivarea actelor de studii în carnetul de acte cu matcă, respectiv 
arhivarea permanentă a matcei după eliberarea diplomei. 
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai acelor utilizatori 
din cadrul UniTBv care au obligația de prelucrare date cu caracter personal dar şi obligația corelativă de 
confidențialitate a acestora. Pentru orice cereri cu privire la aplicarea regulamentului, retragerea 
consimțământului, accesul la aceste date cu caracter personal, puteți adresa o cerere în acest sens 
Prorectorului cu Relații Publice al UniTBv care va redirecționa cererea dvs. responsabilului cu protecția 
datelor, astfel încât să primiți un răspuns prompt în cel mai scurt timp posibil. 
În temeiul art. 7 din Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul să va retrageți oricând acest consimțămând 
acordat prin semnarea prezentei informări, printr-o simplă cerere scrisă adresată UniTBv în acest sens. Vă 
comunicăm însă că retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate 
conduce la denunțarea unilaterală a raporturilor juridice care vor fi în vigoare la acel moment, dacă din 
motive reale și obiective acestea nu mai pot fi derulate ca urmare a retragerii consimțământului. 
În temeiul art. 13 din acelaşi Regulament, aveți dreptul de a obține următoarele informații cu privire la 
datele colectate de UniTBv, aveți dreptul la acces la aceste date, la rectificarea şi chiar la restricționarea 
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prelucrării lor. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc şi să 
solicitați ştergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute expres de lege, când prelucrarea datelor de 
către UniTBv este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată 
și semnată către Prorectoratul cu Relații Publice, care va înainta solicitarea dumneavoastră conducerii şi 
responsabilului cu protecția datelor.  
 
De asemenea, împotriva modului în care UniTBv efectuează operațiunea de colectare şi prelucrare date cu 
caracter personal aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 
 
 
Subsemnatul _______________________, domiciliat în _____________________________, 
identificat prin CNP___________________ și CI/BI_______ declar că am fost informat cu privire la 
acordarea consimțământului pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, că am înțeles și că mi-a fost 
explicat în termeni uzuali, scopul prelucrării viitoare a datelor mele cu caracter personal, și că sunt de acord 
prin semnarea prezentei informări cu prelucrarera datelor mele cu caracter personal de către operatorul 
UniTBv precum şi cu necesitatea postării datelor şi rezultatelor examenului pe site-ul Universității, conform 
art.15 alin.9/art.18 alin.9 din OMENCS nr.6125/2016. 
 

Nume, prenume...................................... 
(semnătura) 

 
 
 


