ANEXA nr. 1

Fişa de înscriere la Zilele Şcolii Albei, ediţia a XXII-a,
20 iunie 2022

Numele şi prenumele cadrului didactic: .....................................................................
Unitatea de învăţământ: ..............................................................................................
Funcţia/specialitatea ...................................................................................................
Adresă/Telefon/adresă e-mail: ..................................................................................
...................................................................................................................................
TITLUL MATERIALULUI TRIMIS SPRE PUBLICARE:
..................................................................................................................
Secţiunea ............................
Nr. și dată document de plată................
În temeiul legii nr.677/2001 și a Regulamentului UE 2016/679 al Parlamentului
European (GDPR), completarea formularului reprezintă consimțământul de preluare și
prelucrare a datelor, titularul fiind de acord cu preluarea și prelucrarea datelor de către
Casa Corpului Didactic Alba.
Declar pe propria răspundere că lucrarea este originală, nu a mai fost publicată în
altă parte, iar în realizarea ei a fost utilizată doar bibliografia menţionată în lucrare.
Sunt de acord cu publicarea materialului trimis și cu postarea materialului în
pagina web a CCD Alba.
Responsabilitatea celor scrise în material revine exclusiv autorului/autorilor, în ceea
ce priveşte plagiatul sau orice altă formă de atingere a drepturilor de autor, editura
„Universul Şcolii” Alba nefiind implicată financiar în eventualele litigii. Copy right-ul va fi
asigurat de către autor.
 sunt de acord

Data,

 nu sunt de accord

Semnătura,

CASA CORPULUI DIDACTIC ALBA
Str. Gabriel Bethlen, Nr. 7, Alba Iulia, 510009
Telefon: 0258 826147, fax: 0258 833101
office@ccdab.ro,www.ccdab.ro

MINISTERUL EDUCAŢIEI

NOTA DE INFORMARE ȘI CONSIMȚĂMÂNT
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform cerințelor REGULAMENTULUI (UE) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI 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 (Regulament general privind protecția datelor)
Casa Corpului Didactic Alba cu sediul în Alba Iulia, str. Gabriel Bethlen nr.7, jud. Alba, are obligația de a administra în
condiții de siguranță, și numai, pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, în
calitate de formabil sau participant la programe de formare și simpozioane ale Casei Corpului Didactic Alba, prin
completarea următoarelor câmpuri: date personale de identificare, unitatea de învățământ, acte de studii.
Scopul prelucrării datelor este în cazurile: organizarea, desfășurarea, evaluarea și monitorizarea activităților de
formare și a simpozioanelor, completarea adeverințelor de participare, a diplomelor și a atestatelor de formare continuă a
personalului didactic, scopuri statistice, de marketing și comunicare electronică prin intermediul e-mail-ului, SMS-ului,
telefonului.
Temeiul legal: consimțământul privind prelucrarea datelor, îndeplinirea prevederilor legale specifice în vigoare.
Durata stocării datelor cu caracter personal, mai sus menționate, este pe perioada impusă de perioada
contractuală și de legislația în vigoare.
Destinatarii informațiilor înregistrate sunt Casa Corpului Didactic Alba direct (în calitate de operator),
Inspectoratul Școlar Județean Alba, Ministerul Educației Naționale, furnizorii de programe de formare, agenții de stat,
guvernamentale.
Refuzul de furnizare a datelor dumneavoastră determină imposibilitatea derulării activităților pentru scopurile mai
sus indicate.
Conform REGULAMENTULUI (UE) AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI nr. 679 din 27
aprilie 2016, beneficiați de următoarele drepturi:
- dreptul la informare și acces –persoanele vizate pot solicita informații privind activitățile de prelucrare ale datelor cu
caracter personal și dreptul de a obține o confirmare din partea noastră și oferirea accesului la aceste date, precum și
informații despre cum sunt prelucrate;
- dreptul la portabilitate –se referă la faptul că puteți primi datele personale într-un format structurat, care poate fi citit
automat și la dreptul că acestea pot fi transmise direct altui operator;
- dreptul la o poziție –vizează dreptul de a vă opune prelucrării datelor personale atunci când aceasta deservește un interes
public ori un interes legitim al nostru;
- dreptul de rectificare –se referă la corectarea fără întârzieri nejustificate, a datelor personale inexacte;
- dreptul la ștergere/dreptul de a fi uitat – dreptul de ștergere a datelor colectate fără întârzieri nejustificate, în oricare din
următoarele situații: nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, retragerea
consimțământului și nu există alt temei juridic pentru prelucrare, datele au fost colectate ilegal, datele trebuie șterse
pentru respectarea unei obligații legale;
- dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi exercitat în următoarele cazuri: este contestată exactitatea datelor pe o
perioadă care ne permite verificarea corectitudinii acestora, prelucrarea este ilegală, dar nu se dorește ștergerea datelor, ci
doar restricționarea acestora, în cazul în care Casa Corpului Didactic Alba nu mai are nevoie de datele cu caracter
personal în scopul prelucrării, dar sunt solicitate pentru apărarea unui drept în instanță;
- dreptul de a fi notificat în caz de încălcări privind securitatea datelor, de către operator;
- dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere, ANSPDCP
- dreptul de a vă adresa justiției.
Toate aceste drepturi le puteți exercita printr-o cerere scrisă, datată și semnată și depusă la operatorul de date cu
caracter personal.
Casa Corpului Didactic Alba aplică toate măsurile tehnice și organizatorice pentru asigurarea securității datelor
personale, protejării lor împotriva distrugerii, modificării, dezvăluirii ori accesului neautorizat asupra lor.
Consimțământul în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, precum și furnizarea datelor
menționate mai sus sunt voluntare. Acest consimțământ poate fi revocat în orice moment, cu efect ulterior printr-o
notificare de revocare a consimțământului prin e-mail către office@ccdab.ro sau prin poștă la adresa CCD Alba, Alba Iulia,
str. Gabriel Bethlen, nr.7, jud. Alba.
Prin luarea la cunoștință și semnarea prezentei Note de informare vă exprimați consimțământul cu privire la
prelucrarea datelor cu caracter personal descrise în prezenta Notă.
Nume prenume....................................
Semnătura

Data

