
 

 

 

Notificarea studenților și cursanților cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal  
de către Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca 

 
Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca (UTCN) face eforturi deosebite în a respecta legislația actuală aplicabilă în ceea ce privește respectarea 

drepturilor dumneavoastră și protejarea datelor dumneavoastră cu caracter personal care îi sunt încredințate, inclusiv prevederile Regulamentului 

General Privind Protecția Datelor al Uniuni Europene nr 679/2016 cu aplicabilitate din 25 mai 2018. În cadrul UTCN ființează Biroul pentru Protecția 

Datelor cu Caracter Personal, care funcționează sub coordonarea dl.dr.ing. Serban Nicolae MEZA. Pentru orice asistență cu privire la respectarea 

drepturilor cu privire la datele cu caracter personal de către instituția noastră, vă puteți adresa acestui birou: date.personale@staff.utcluj.ro , telefon 

+40 264 401 309, web: www.datepersonale.utcluj.ro  

Datorită temeiului legal aplicabil in România și a situației contractuale în care vă aflați cu instituția, aceasta procesează pe perioada relațiilor de 

colaborare informații personale care vă aparțin și pe care le deține la nivelul departamentelor şi serviciilor sale legate de: identificare conform actelor 

personale de identificare emise de autoritățile statului român (certificat de naștere, carte de identitate, pașaport unde e cazul, etc. pentru identificarea 

dvs. la nivelul contractelor încheiate în baza Legii Educației Naționale nr.1 / 2011 cu completările ulterioare sau altui temei legal aplicabil); date 

financiare (număr de cont, venituri realizate la nivelul instituției, situații financiare personale etc.); caracteristici personale (vârsta, locul nașterii, 

naționalitate, stare civilă, etc. necesare pentru stabilirea de drepturi cuvenite); poza pentru emiterea de documente (acte de studii, legitimații de 

acces) cu respectarea cerințelor legale și, respectiv, pentru implementarea de măsuri de siguranță, securitate și control al accesului la infrastructura, 

serviciile și facilitățile Universității; opinii privind starea dvs. de sănătate (în baza certificatelor și adeverințelor medicale și de evaluare a stării de 

sănătate stipulate în normativele aplicabile); componența familiei (numărul de copii și date de identificare a acestora, stare civilă etc. în baza cărora 

se fac justificările de calcul a unor drepturi cuvenite sau se stabilesc alte drepturi conform legilor și normativelor aplicabile); informații privind 

parcursul dvs. academic, calificările deținute, istoricul dvs. profesional, calitatea de membru în organizații profesionale, publicații; date de contact 

(adresă, număr de telefon, e-mail) necesare pentru derularea curentă a activității educaționale și de cercetare specifice universității. De asemenea, 

datele personale sunt comunicate în baza metodologiei stabilite de cadrul legal aplicabil pentru asigurarea de sănătate fără plata contribuției și de 

gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, în tot cursul anului calendaristic, indiferent de distanță sau rutele 

călătoriilor. Conform contractului încheiat in baza cadrului normativ existent, datele dvs sunt comunicate Companiei de Transport Public Cluj pentru 

decontarea transportului în comun. 

Datele deținute la nivelul sistemelor informaționale ale instituției nu sunt comunicate unor terțe părți decât în cazul în care solicitarea se face în baza 

unei cereri venite conform unui temei legal furnizat de instituții ale statului român sau pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale dintre 

dumneavoastră ca student / cursant și Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca ca furnizor de servicii educaționale. Datele asociate contractelor de 

școlarizare și îndeplinirii obligațiilor asociate sunt reținute la nivelul instituției conform (1) Nomenclatorului Arhivistic al UTCN sau (2) 5 ani după data 

îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare conform Art. 56 alin. 1 lit. c) din Codul Muncii 

cu completările ulterioare. Menționăm ca reținerea datelor cu caracter personal în instituție are rolul de a putea furniza către titularul datelor, la 

cerere, informații privind perioada de școlarizare petrecută în cadrul instituției și după finalizarea acestei perioade de instruire și se supune 

suplimentar temeiului legal aplicabil în România furnizat de O.M. Nr. 657 / 24.11.2014 privind regimul actelor de studii în sistemul de învățământ 

superior cu completările ulterioare. 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, prin măsurile instituite se asigură că respectă drepturile cu privire la datele personale pe care le deține, 

informând ori de câte ori apar procesări noi ale datelor înafara vreunui temei legal, contractual, menite să vă protejeze un interes vital, realizate 

pentru îndeplinirea unui scop de interes public sau ca urmare a exercitării autorității de către o instituție oficială abilitată. De asemenea, conform 

procedurilor existente, reiterăm faptul că UTCN oferă posesorului datelor personale, prin intermediul departamentelor de specialitate, informații cu 

privire la toate datele deținute și, acolo unde este cazul, șterge datele, corectează datele incorecte, furnizează un format portabil al datelor, se asigură 

de restricționarea procesării, ține cont de opoziția în prelucrarea automată a datelor sau motivată de o situație particulară întemeiată și care nu 

contravine unor motive legitime și imperioase existente și aplicabile Universității Tehnice din Cluj Napoca.  

În România, respectarea drepturilor persoanelor cu privire la datele cu caracter personal este monitorizată de Autoritatea Națională de Supraveghere 

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, informații suplimentare și detalii de contact fiind disponibile la adresa web: www.dataprotection.ro.  

    

Subsemnatul .................................................................. declar că am fost notificat cu privire la  prelucrarea datelor cu caracter personal de către 

Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, așa cum este menționat anterior, citind și înțelegând aspectele enumerate. 

 

Data                                                                                                       Semnătura, 
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Acord privind prelucrarea personalizată a datelor cu caracter personal 

 

Subsemnatul ................................................................... declar că doresc realizarea următoarelor modificări 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal: 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

⃝  Sunt      /      ⃝  Nu sunt de acord ca datele personale cu privire la situația școlară și financiară (plata 

taxelor de studii) să fie furnizate la cerere și rudelor mele de gradul 1, respectiv împuterniciților mei legali 

(tutori). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

⃝  Sunt      /      ⃝  Nu sunt de acord să fiu contactat prin telefon de Secretariatul facultății pentru soluționarea 

situațiilor administrative ce țin de calitatea mea de student.  

Nr. telefon vechi ..................................................... / Nr telefon nou..............................  

În cazul în care nu furnizez un număr de telefon valid, înțeleg și accept decizia luată în lipsa mea în ceea ce 

privește situația administrativă existentă și modul de comunicare decis de Secretariat. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

⃝  Sunt      /      ⃝  Nu sunt de acord să fiu contactat prin e-mail de Secretariatul facultății pentru soluționarea 

situațiilor administrative ce țin de calitatea mea de student.  

Adresă de e-mail veche .............................................. / Adresă de e-mail nouă ...............................................  

În cazul în care nu furnizez o adresă de e-mail validă, înțeleg și accept decizia luată în lipsa mea în ceea ce 

privește situația administrativă existentă și modul de comunicare decis de Secretariat. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

⃝  Sunt      /      ⃝  Nu sunt de acord ca imaginile fotografice, secvențele video sau alte materiale multimedia 

realizate la evenimentele organizate de Universitatea Tehnică din Cluj Napoca sau la care aceasta are 

calitatea de partener și în care apar apare imaginea mea clară (pot fi identificat direct) să poată fi utilizate de 

Universitatea Tehnică din Cluj Napoca pentru promovarea acțiunilor și activităților respective sau a 

Universității Tehnice din Cluj-Napoca și a serviciilor oferite de aceasta în general.  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

⃝  Am schimbat      /      ⃝  Nu am schimbat actul de identitate pe care l-am furnizat la admitere pentru 

încheierea Contractului de Studii cu Universitatea Tehnică din Cluj Napoca.  

În cazul schimbării actului de identitate, atașez o copie a noului document. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Data                                                                                                       Semnătura, 
 


