
 

 
 
 

NOTĂ DE INFORMARE 

 
 

Subscrisul Liceul Teoretic „Bolyai Farkas”, cu sediul  în mun.Tîrgu-Mureş, str. Bolyai 

nr. 3, jud. Mureş, CUI 4323560, reprezentat de prof. Hajdú Zoltán în calitate de Director, cu 

ocazia înscrierii elevului reprezentat legal de subsemnatul, vă aduce la cunoștință următoarele: 

 

1. Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în 

aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod 

direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, 

precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale. 

 

2. Prelucrăm numele și prenumele, domiciliul, numărul de telefon și adresa de e-mail, data 

naşterii, codul numeric personal, seria şi numărul actului de identitate, data eliberării şi 

denumirea autorităţii care a eliberat actul de identitate al elevului înscris și al reprezentanților 

legali al acestuia.   

Aceste date vor fi păstrate pe durata școlarizării ale elevului și în conformitate cu nomenclatorul 

arhivistic. 

 

3. Datele sus menționate vor fi folosite pentru realizarea activităților efectuate de noi în interesul 

elevului și al dumneavoastră în virtutea contractului educațional dintre părțile semnatare; 
 

4. Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru prelucrare automatizată și nici pentru realizarea 

de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace 

tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare 

incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat. 

 

5. Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru 

realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale de către instituție. 

Confidențialitatea este pentru noi nu doar o obligație profesională, ci și o valoare esențială. 

 

6. Revizuim in fiecare an datele colectate, analizând în ce măsură păstrarea lor este necesară 

scopurilor menționate, intereselor dumneavoastră legitime sau îndeplinirii obligațiilor legale de 

către instituție. Datele care nu mai sunt necesare vor fi șterse. 

 

7. Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni 

le furnizați. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP. 

 

 

Subsemnatul, ______________________________, astăzi, ______________________ am luată 

cunoștință și am înțeles deplin informarea.  

 

Semnătura 

 


