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Infomare privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către  

Fundaţia Dr.Dinu – Şcoala Postliceală Sanitară Dr.Dinu 

 

 Fundaţia Dr. Dinu, cu sediul în Câmpina, str. Mărăşeşti, nr.22, CUI: 10081010, tel: 

0244333504, e-mail: fundatiadinu@yahoo.com oferă servicii de învăţământ postliceal, venind 

în întâmpinarea necesităţilor comunităţii locale şi a pieţei muncii din zonă. Specializările pentru 

care se poate opta în cadrul Şcolii Postliceale Sanitare “Dr.Dinu” sunt: Asistent Medical 

Generalist, Asistent Medical de Farmacie şi Asistent de Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare. 

 Înţelegem importanţa datelor dumneavoastră personale şi apreciem încrederea pe care 

ne-o acordaţi. De aceea, prioritatea noastră este de a procesa informaţiile pe care ni le puneţi la 

dispoziţie, cu grijă şi în siguranţă. Am implementat în acest sens soluţii de securizare a datelor 

în mediul electronic şi fizic, precum şi proceduri de lucru interne, menite să asigure protecţia 

datelor personale şi a modurilor în care noi procesăm aceste date în mod transparent, corect şi 

legal. Orice modificare a procesării datelor dumneavoastră personale va fi reflectată de 

asemenea într-o actualizare a acestei informări. 

Ce înseamnă date personale? 

 Textul normativei europene pentru protecţia datelor 679/2016 stabileşte următoarea 

definiţie: “Date cu caracter personal înseamnă orice informaţii privind o persoană fizică 

identificată sau identificabilă (persoană vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană 

care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de 

identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator 

online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identităţi sau fizice, fiziologice, 

genetice, psihice, economice, culturale sau sociale”. 

Ce categorii de date personale colectăm şi procesăm? 

 Datele personale pe care le procesăm sunt direct furnizate de dumneavoastră şi se referă 

la: date personale de identificare (Nume, CNP, Adresa, Tel, E-mail,etc), date personale cu 

privire la educaţie (Foaie matricolă, diplomă de BAC, alte cursuri absolvite, etc). De asemenea, 

procesăm date personale necesare în procesul de recrutare şi angajare cât si pe tot parcursul 

relaţiei noastre contractuale. 

 Nu procesăm categorii speciale de date cu caracter personal care dezvăluie originea 

rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, şi 

prelucrarea de date genetice, biometrice pentru identificarea unică a unei persoane fizice, sau 

de date privind viaţa sexuală sau orientarea sexuală ale unei persoane fizice. 

În ce scopuri colectăm datele dumneavoastră personale? 

 Informaţiile pe care le colectăm sunt necesare în scopul prestării serviciilor noastre 

pentru care v-aţi exprimat interesul de a beneficia atunci când aţi semnat contractul de 

şcolarizare, respectiv contractul de muncă. Aceste scopuri includ obligaţii contractuale şi 

legale, interesele legitime ale fundaţiei precum şi a partenerilor noştri implicaţi în prestările 
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serviciilor în concordanţă cu solicitările dumneavoastră. Scopurile pentru care colectăm datele 

dumneavoastră includ: 

• Îndeplinirea obligaţiilor legale şi contractuale privind şcolarizarea dumneavoastră sau 

respectiv angajarea dumneavoastră. 

• Facturarea serviciilor oferite către dumneavoastră (Taxele şcolare). 

• Menţinerea şi dezvoltarea relaţiilor contractuale. 

• Recrutare şi angajare personal în cadrul fundaţiei. 

NU procesăm date personale în scopuri decizionale individuale automate sau pentru creare de 

profiluri. 

 În cazul în care suntem contactaţi de angajatori din domeniul sanitar, naţionali sau 

internaţionali, ce sunt în căutare de absolvenţi ai şcolii noastre, sau de alte terţe persoane, nu 

vom folosi datele dumneavoastră personale decât strict cu consimţământul dumneavoastră. 

Acest consimţământ poate fi oricând retras printr-o cerere scrisă trimisă la 

dincristianadpo@gmail.com . 

Cui transferăm datele dumneavoastră personale? 

 Ca practică standard, Fundaţia Dr. Dinu nu va divulga, niciunei entităţi, datele 

dumneavoastră pentru a fi folosite în scopuri de marketing fără solicitarea dumneavoastră 

expresă. Vom transmite însă, anumite categorii de date personale necesare îndeplinirii 

obligaţiilor contractuale şi legale şi a intereselor legitime, către entităţi partenere, furnizori 

servicii, terţi care sunt parte a prestării serviciilor noastre (Inspectoratul Şcolar Judeţean, 

Ministerul Educaţiei, Centre de examen de calificare, Spitale si farmacii partenere pentru 

practica elevilor, etc; respectiv ITM, ANAF, Casa de Pensii, etc). 

 Transferul datelor dumneavoastră personale către entităţi în afara Uniunii Europene se 

va realiza în conformitate cu prevederile normativei europene 679/2016 implicând măsuri în 

funcţie de gradul de adecvare al ţării pe teritoriul căreia entitatea îşi desfăşoară activitatea sau 

cu consimţământul dumneavoastră explicit. 

Perioada de Retenţie a datelor 

 Datele dumneavoastră sunt stocate în siguranţă şi vor fi păstrate în funcţie de 

prevederile legale în vigoare sau atât cât este necsar în vederea prestării serviciilor noastre. 

După expirarea acestei perioade sau înainte, atunci când informaţiile nu mai sunt necesare, 

datele dumneavoastră vor fi şterse/distruse în siguranţă. 

Drepturile dumneavoastră privind procesarea datelor personale 

 Regulamentul General pentru Protecţia datelor 679/2016 prevede următoarele drepturi 

pentru persoanele fizice: 

• Dreptul la informare transparentă privind procesarea datelor personale; 

• Dreptul de acces la datele pesonale deţinute; 

• Dreptul de rectificare a datelor personale deţinute; 

• Dreptul de a solicita ştergerea datelor personale deţinute; 

• Dreptul de a solicita restricţionarea procesării datelor personale; 

• Dreptul de a obiecta faţă de procesarea datelor personale; 

• Dreptul la portabilitatea datelor; 
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• Dreptul de a nu fi inclus într-un proces decizional individual automat, inlusiv crearea de 

profiluri. 

Vă puteţi exercita drepturile detaliate mai sus trimiţând o solicitare scrisă la 

dincristianadpo@gmail.com.  

Contactaţi-ne 

 Opiniile dumneavoastră sunt importante pentru noi deoarece ne ajută să ne îmbunătăţim 

serviciile şi de a le personaliza în funcţie de preferinţele dumneavoastră. Dacă aveţi nevoie de 

informaţii suplimentare cu privire la detaliile din această informare sau pentru a raporta o 

potenţială breşă de securitate vă rugăm să contactaţi Ofiţerul desemnat  pentru Protecţia datelor 

la coordonatele de mai jos: 

Responsabil cu Protecţia Datelor 

Din Cristiana 

E-mail: dincristianadpo@gmail.com 

Tel: 0726548658 

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrăii Datelor 

 Pentru soluţionări sau plângeri cu privire la procesarea datelor dumneavoastră personale 

precum şi pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră vom depunde toate eforturile necesare 

pentru a răspunde tuturor solicitărilor şi să îndeplinim astfel toate aşteptările dumneavoastră. 

 Aveţi de asemenea dreptul ca pentru soluţionări sau plângeri cu privire la procesarea 

datelor dumneavoastră personale precum şi pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, să 

contactaţi autoritatea română la coordonatele de mai jos: 

Adresa: B-dul G-ral Gheorghe Magheru 28-30, 010336, Bucureşti, România 

Telefon: +40318059211/212 

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro 

Website: www.dataprotection.ro  

Actualizări 

 Această informare este accesibilă oricând pe site-ul fundaţiei: 

www.fundatiadoctordinu.ro , iar orice modificare intră în vigoare în momentul în care este 

postată la adresa de mai sus. 
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