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Informare privind protecția datelor cu caracter personal 

prelucrate de către Universitatea din Craiova 

 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA cu sediul în Str. A.I.Cuza nr.13, Craiova, jud. Dolj, în 

calitatea sa de operator de date cu caracter personal, este preocupată în mod constant de asigurarea  

protecţiei cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează conform 

Regulamentului (UE) 2016/679 („GDPR”).  

 

Ce categorii de date sunt prelucrate? 
Categoriile de date cu caracter personal prelucrate de Universitatea din Craiova sunt următoarele: 

nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Pașaport, data și locul nașterii, cetăţenia, semnătura, datele consemnate 

în actele de stare civilă, domiciliul, profesia, locul de muncă, formarea profesională, situaţia familială, 

situaţia militară, asigurări de sănătate și sociale, date bancare, accidente de muncă, datele consemnate în 

Curriculum Vitae, situaţia medicală, informaţii cu privire la studiile efectuate/absolvite, inclusiv note/medii 

obţinute pe parcursul studiilor 

De asemenea, utilizăm module cookie pentru facilitarea accesului si livrarii multiplelor servicii de 

care beneficiază utilizatorii site-ului  www.ucv.ro  cum ar fi:personalizarea unor setări. 

De asemenea, Universitatea colectează și o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de 

ex. adresa de email, numărul de telefon) în vederea îmbunătăţirii procesului de comunicare.  

 

Cine sunt persoanele vizate? 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA, prelucrează datele cu caracter personal ale următoarelor 

categorii de persoane fizice (persoane vizate): 

• studenţi, părinţi și reprezentanţi ai acestora, candidaţi la examenele de admitere, viitori studenti, 

studenţi care fac practica de specialitate în Universitate, foști studenţi;  

• cadre didactice, cadre didactice auxiliare și personal nedidactic, candidaţi la concursurile de 

ocupare a posturilor, foști angajaţi;  

• orice persoană care pătrunde în spaţiul universitar* dotat cu sistem de supraveghere video; 

• orice persoană fizică sau juridică care are raporturi contractuale cu Universitatea din Craiova. 

Furnizarea datelor personale reprezintă o obligatie legală și contractuală, acestea fiind necesare în 

scopul iniţierii/derulării de raporturi juridice cu Universitatea. 

Prin refuzul furnizării acestor date, va fi imposibilă iniţierea și executarea raporturilor juridice.  

În cazul în care persoanele vizate și-au dat acordul pentru colectarea și prelucrarea acestor date, au 

dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza de date a acestor informaţii, cu excepţia cazurilor în care 

aceste date sunt obligatorii, conform prevederilor legale. 

 

Care este scopul prelucrării datelor? 
UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA prelucrează date în scopul încheierii și executării oricăror 

tip de contracte în care Universitatea are calitatea de parte, pentru îndeplinirea obligaţiilor legale, în 

interesul legitim al Universităţii și al tuturor categoriilor de persoane. 

 Datele sunt prelucrate și pentru realizarea activităţilor necesare îndeplinirii scopului pentru care 

instituţia a fost creată: educaţie și cultură și în conformitate cu obiectul de activitate al acesteia. De 

asemenea, informaţiile prelucrate de către Universitate sunt folosite pentru analize și prelucrări statistice 

necesare pentru fundamentarea deciziilor managementului instituţiei, precum și în scopul arhivării, în 

conformitate cu prevederile legale. 

Motivele utilizarii modulelor cookie și tehnologiilor similare, sunt:  

• Gestionarea relațiilor cu persoana vizata -  oferind informații adecvate și actualizate prin 

intermediul site-ului www.ucv.ro  sau prin intermediul comunicărilor pe care le transmiteți pe 

adresele de email instituționale afișate. 

• Analize și statistici privind funcționarea site-ului / cookie-uri - în scopul efectuării unor analize 

și statistici pentru a îmbunătăți serviciile și funcționalitățile pe care le oferim. 
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• Conectare prin rețelele de socializare - implementarea mecanismelor/plug-in de interconectare cu 

paginile rețelelor de socializare cum ar fi: Facebook, pentru a avea posibilitatea de accesa conținutul 

postat de noi inclusiv pe rețelele sociale. 

 

Cine sunt destinatarii datelor? 
Datele cu caracter personal colectate sunt destinate utilizării de către Universitatea din Craiova 

(prin structurile sale) și sunt comunicate următorilor destinatari:  

- persoana vizată, reprezentanţii acesteia, angajaţi ai operatorului cu drept de acces,  

- alte persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele operatorului, 

- autoritatea judecătorească, poliţia, organe de urmărire penală și alte instituţii abilitate de lege să 

solicite informaţii, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679.  

Informaţiile prelucrate de către Universitate nu vor fi dezvăluite către terţe părţi pentru a fi utilizate 

în scopuri de marketing sau comerciale, fără consimţământul persoanei vizate.  

Datele personale colectate pot fi folosite în scopul întocmirii documentelor de angajare și a altor 

documente care vizează exclusiv relaţiile de muncă, sau pentru comunicări profesionale sau răspunsuri la 

solicitările trimise de persoana vizată. 

In cazul unor solicitări legitime, datele vor fi transmise către autorităţile statului, cu respectarea 

prevederilor legale. 

Datele colectate prin site-ul  www.ucv.ro  sunt prelucrate doar de către Direcția Informatizare din 

cadrul Universității. 

 

Care este perioada de stocare a datelor? 
Universitatea păstrează datele cu caracter personal numai pe perioada necesară îndeplinirii 

scopurilor pentru care au fost colectate, perioada de arhivare fiind cea prevăzută de legislația națională. 

Datele colectate prin cookie-uri sunt folosite doar în scop statistic. Datele din comunicările trimise 

prin e-mail sunt păstrate până la solutionarea acestora, apoi sunt arhivate. 

 

Care sunt drepturile persoanelor vizate? 
Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, persoanele vizate beneficiază de următoarele drepturi: 

• dreptul la informare si acces 

• dreptul de a rectifica datele  

• dreptul ”de a fi uitat” (stergere) 

• dreptul la opoziție  

• dreptul de a restricționa prelucrarea unor date  

• dreptul la portabilitatea datelor  

• dreptul de a depune plângere la Autoritatea Nationala pentru Supravegherea Datelor cu 

Caracter Personal (www.dataprotection.ro ), sau de a se adresa justiției. 

 

În exercitarea acestor drepturi, în cazul în care, cererile/solicitarile persoanelor vizate sunt în mod vădit 

nefondate sau excesive, în special din cauza caracterului lor repetitiv, Universitatea are posibilitatea:  

• fie să perceapă o taxă rezonabilă ţinând cont de costurile administrative pentru furnizarea 

informaţiilor/a comunicării si pentru luarea măsurilor solicitate;  

• fie să refuze să dea curs cererii/solicitarii. 

Pentru a beneficia de aceste drepturi, vă rugăm să consultați responsabilul cu protecția datelor (Data 

Protection Officer sau DPO) care poate fi contactat la adresa de email: dpo@ucv.ro   
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