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Completări GDPR în ROF
1.
Principiile pe care membrul activ al Ligii Studenţilor, în calitatea sa de operator de date
cu caracter personal în relaţia cu orice voluntar/student/beneficiar al activităţilor asociaţiei sau
al Universităţii, conform Regulament (U.E.) 679/2016, își asumă să le respecte:
Membrul activ își ia angajamentul să respecte legislaţia europeană și naţională privind protecţia
datelor cu caracter personal, în special Regulamentul (EU) 679/2016, cunoscut și sub denumirea
de GDPR și următoarele principii:
v Legalitate,
echitate
și
transparenţă
–
să
prelucreze
datele
voluntarilor/studenţilor/beneficiarilor în mod legal și corect. Va fi întotdeauna transparent
în privinţa informaţiilor pe care le utilizează și va informa corespunzător persoanele în
cauză.
v Oferă
control
persoanelor
în
cauză
–
în
limitele
legii,
oferă
voluntarilor/studenţilor/beneficiarilor posibilitatea de examina, modifica, șterge datele
personale pe care le-au împărtășit cu membrul respectiv și de a-și exercita celelalte
drepturi.
v Integritatea datelor și limitarea scopului – va utiliza datele numai în scopurile descrise la
momentul colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele iniţiale, nu înainte de a informa
corespunzător persoanele în cauză.
v Securitate –se vor implementa măsuri rezonabile de securitate activă și pasivă a datelor
pe care le prelucrăm, inclusiv pe line de resurse umane. Cu toate acestea, trebuie reţinut
faptul că niciun site web, nicio aplicaţie și nicio conexiune la internet nu este complet
sigură, iar asociaţia nu deţine control total asupra deciziilor și acţiunile fiecărui membru pe
propria răspundere.
2.
Categoriile de date personale, scopul și temeiul prelucrării datelor cu caracter personal
Se pot colecta informaţii în scopuri determinate și legitime care includ, dar nu se limitează la
următoarele: pentru a ne conforma legislaţiei, pentru obţinerea datelor de contact ale membrilor,
pentru proiectele/activităţile/evenimentele desfășurate sub coordonarea membrilor Ligii
Studenţilor sau cea a Universităţii, pentru acordarea drepturilor legale, pentru supravegherea
îndeplinirii sarcinilor, pentru prevenirea fraudelor, pentru constatarea sau revendicarea unui
drept în instanţă. Este posibil să primim direct de la membri/studenţi/beneficiari sau din alte surse
informaţii incluzând: nume, prenume, poziţie, număr de telefon, adresa de mail, semnătura,
diplome, competenţe, studii, CNP, data nașterii, serie și nr. CI/BI, an de studiu, facultate,
specializare, serie, grupă, linie de predare.
De asemenea, pe parcursul activităţii sau după încheierea acesteia, pot fi generate informaţii
despre performanţa membrilor și, în anumite circumstanţe, despre acţiuni disciplinare sau
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avertismente. Vom folosi și vom păstra aceste informaţii pe baza interesului nostru legitim, acela
de a ne asigura că munca este livrată la standardul optim.
Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale membrului este determinat de
necesitatea încheierii sau executării unui contract între părţi, conf. art. 6, alin. (1), lit. (b) din GDPR,
sau de necesitatea îndeplinirii unei obligaţii legale, conf. art. 6, alin. (1), lit. (c) din GDPR.
În anumite situaţii, prelucrarea datelor este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale.
3.
Drepturile membrilor/ studenţilor/ beneficiarilor cu privire la datele cu caracter personal
Conform Regulamentului GDPR, persoanele în cauză– în calitate de persoane vizate, au garantate
următoarele drepturi:
v Dreptul de retragere a consimţământului, în orice moment și fără a i se solicita achitarea
vreunei taxe;
v Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale;
v Dreptul de acces asupra datelor;
v Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete;
v Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”);
v Dreptul la restricţionarea prelucrării;
v Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre ei către alt operator;
v Dreptul de a se opune prelucrării datelor;
v Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
crearea de profiluri;
v Dreptul de a se adresa justiţiei;
v Dreptul de a depune o plângere în faţa unei Autorităţi de Supraveghere.
Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepţii, de aceea fiecare cerere primită va
fi analizată astfel încât asociaţia să decidă dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea
este întemeiată, vom facilita oricăruia din membri noștri exercitarea drepturilor.
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