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CAP. I. DOMENIUL DE APLICARE 
 
Art. 1. (1) Prezentul regulament stabileşte cadrul general privind protecția datelor cu 

caracter personal în cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara (USVT). 
           (2) Regulamentul se aplică tuturor persoanelor şi structurilor administrative implicate în 
procesul privind prelucrarea datelor cu caracter personal în cadrul Universităţii de Ştiinţele Vieții 
„Regele Mihai I” din Timişoara. 

(3) Utilizatorii regulamentului răspund de aplicarea și respectarea prevederilor 
documentelor din prezentul regulament. 

 
CAP. II. SCOP 
 
Art. 2. Scopul elaborării acestui regulament este acela de a stabili cadrul de reglementare 

internă, care implică prelucrări de date cu caracter personal, precum şi stabilirea de norme de 
conduită pentru asigurarea unui nivel ridicat de protecţie a datelor cu caracter personal prelucrate 
de către Universitatea de Ştiinţele Vieții „Regele Mihai I” din Timişoara. 

                               
CAP. III. DEFINIȚII.ABREVIERI 

 
Art. 3. În cuprinsul prezentului regulament se vor folosi următoarele abrevieri: 
 

A. ABREVIERI: 
 
➢ USVT – Universitatea de Științele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara; 
➢ ANSPDCP – Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal. 
 

B. DEFINIȚII: 
 

a) date cu caracter personal - orice informaţii privind o persoană fizică identificată sau 
identificabilă ("persoana vizată"), o persoană fizică identificabilă este una  care poate 
fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un nume, un număr de 
identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe 
elemente specifice, proprii identităţii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, 
economice, culturale sau sociale;  
 

b) persoană vizată – persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt 
prelucrate: 

➢ studenţi, doctoranzi, cursanţi, părinţi ai acestora, reprezentanții legali ai acestora, 
alţi membri ai familiei, candidaţi la concursurile de admitere în cadrul USVT (pentru 
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ciclurile de studii universitare de licenţă, masterat, doctorat, la programele 
postuniversitare); 

➢ studenţi, doctoranzi, cursanţi declaraţi admişi şi înmatriculaţi la USVT; 
➢ personalul didactic, personalul didactic auxiliar, precum şi personalul nedidactic angrenat 
în procesul educaţional; 
➢ candidaţi la concursurile de ocupare a posturilor didactice, de cercetare, didactice auxiliare 
şi administrative din învăţământul superior; 
➢ studenţi, doctoranzi, cursanţi, personal didactic, personal didactic auxiliar, personal 
nedidactic, vizitatori, orice persoană care intră într-o clădire a universităţii dotată cu sistem de 
supraveghere video; 
➢ beneficiari direcţi şi indirecţi din cadrul proiectelor cu finanţare nerambursabilă (persoane 
care fac parte din grupul ţintă al proiectelor implementate de instituţie); 
➢ orice persoană fizică ce are raporturi de natură comercială sau contractuală cu USVT. 

 
c) prelucrare - orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu 

caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără 
utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, 
structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, 
utilizarea, divulgarea prin transmitere,diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice 
alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea; 

d) operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau alt organism 
care, singur sau împreună cu altele, stabileşte scopurile şi mijloacele de prelucrare a 
datelor cu caracter personal; atunci când scopurile şi mijloacele prelucrării sunt 
stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice 
pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute în dreptul Uniunii sau în dreptul intern; 
 

e) persoană împuternicită de operator - persoana fizică sau juridică, autoritatea 
publică, agenţia sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în 
numele operatorului; 

 
f) destinatar - persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenţia sau 

altorganism căreia (căruia) îi sunt divulgate datele cu caracter personal, indiferent 
dacă este sau nu o parte terţă. Cu toate acestea, autorităţile publice cărora li se pot 
comunica date cu caracter personal în cadrul unei anumite anchete în conformitate 
cu dreptul Uniunii sau cu dreptul intern nu sunt considerate destinatari; prelucrarea 
acestor date de către autorităţile publice respective respectă normele aplicabile în 
materie de protecţie a datelor, în conformitate cu scopurile prelucrării; 
 

g) consimţământ al persoanei vizate - orice manifestare de voinţă liberă, 
specifică,informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta 
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acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter 
personal care o privesc să fi prelucrate; 

h) sistem de evidenţă a datelor - orice set structurat de date cu caracter personal 
accesibile conform unor criterii specifice, fie ele centralizate, descentralizate sau 
repartizate după criterii funcţionale sau geografice. 

 
 
 CAP. IV. REFERINȚE NORMATIVE 

 
 Art. 4. Legislaţie primară 
 
➢ Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;  

➢ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, 

cu modificările şi completările ulterioare; 

➢ Legea nr.190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 

679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor 

cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a 

Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor); 

➢ Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 

 

  Art. 5. Legislaţie secundară 
 

➢ Carta USVT; 
➢ Regulamente/Metodologii/Proceduri interne; 
➢ Hotărârile Senatului universitar și ale Consiliului de administrație. 

 
 

CAP. V. DESCRIEREA REGULAMENTULUI  
 
CAP. V.1. DISPOZIŢII GENERALE. OBIECTIVE, MOTIVAŢIA ŞI SFERA DE APLICARE 
 
Art. 6. (1) Regulamentul se aplică în cadrul USVT prelucrărilor de date cu caracter 

personal, efectuate, în tot sau în parte, prin mijloace automatizate, precum şi prelucrării prin alte 
mijloace decât cele automatizate a datelor cu caracter personal care fac parte dintr-un sistem de 
evidenţă sau care sunt destinate să fie incluse într-un asemenea sistem de evidenţă a datelor 

(2) Normele de conduită stabilesc exercitarea drepturilor şi obligaţiilor pe care USVT le are 
în domeniul protecţiei persoanelor în privinţa datelor cu caracter personal, în relaţiile instituţiei cu 
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persoanele vizate (în calitate de beneficiari ai serviciilor prestate), cu alte instituţii de învăţământ, 
precum şi cu alte persoane fizice sau juridice. 

(3) Normele cuprinse în prezentul Regulament nu aduc atingere altor obligaţii legale 
imperative sau deontologice ce revin USVT. 

(4) Regulamentul asigură protecţia drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanelor 
fizice şi în special a dreptului acestora la protecţia datelor cu caracter personal. 

 
Art. 7. Obiectivele generale privind protecţia datelor cu caracter personal în cadrul USVT 

sunt: 
a) implementarea unor măsuri tehnice şi organizatorice adecvate pentru garantarea 

drepturilor şi libertăţilor persoanelor fizice; 
b) identificarea, analizarea şi evaluarea realistă a riscurilor privind datele cu caracter 

personal; 
c) implementarea şi asigurarea unor planuri şi măsuri în cazul unor situaţii de urgenţă; 
d) reducerea impactului negativ al unor potenţiale riscuri privind protecţia datelor cu 

caracter personal asupra activităţii instituţiei; 
e) creşterea competitivităţii serviciilor prin utilizarea de tehnologii şi echipamente 

performante pentru activitatea privind protecţia datelor cu caracter personal; 
f) instruirea permanentă şi dezvoltarea competenţelor profesionale ale angajaţilor 

privind protecţia datelor cu caracter personal; 
g) creşterea gradului de conştientizare a importanţei protecţiei datelor cu caracter 

personal; 
h) asigurarea şi îndeplinirea integrală a cerinţelor privind protecţia datelor cu caracter 

personal. 
 

Art. 8. (1) Motivaţia pentru care USVT colectează date cu caracter personal ţine de 
prelucrări ale informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în 
managementul universităţii. 

(2) Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii despre 
identitatea persoanei precum şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali), acestea fiind necesare în 
vederea derulării/ iniţierii de raporturi juridice cu universitatea, cu respectarea prevederilor legale 
(de exemplu: cele privind relaţia cu angajaţii sau cele privind înscrierea la studii sau cele privind 
evidenţa rezultatelor şcolare sau a actelor de studii). În cazul refuzului de a furniza aceste date, 
universitatea poate să refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea 
de a respecta cerinţele reglementărilor speciale în domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, 
a prevederilor dreptului muncii şi dreptului fiscal. 
 (3) USVT colectează şi o serie de informaţii cu caracter personal (de exemplu: adresa de 
e-mail, telefon etc.) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu studenţii, doctoranzii, 
cursanţii, reprezentanţii legali ai acestora, salariaţii precum şi pentru realizarea ulterioară de 
sondaje statistice (selectarea aleatoare a unui eşantion şi administrarea unui chestionar relativ la 
aspectele educaţionale) utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. Refuzul furnizării 
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şi/ sau prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce la imposibilitatea ca universitatea să 
transmită informaţii despre serviciile sale. 

(4) În cazul persoanelor fizice ce au raporturi de natură comercială sau contractuală cu 
USVT, informaţiile cu caracter personal se colectează şi se prelucrează pentru a respecta 
prevederile legale relativ la înregistrarea operaţiunilor financiar contabile. Furnizarea informaţiilor 
din această categorie este obligatorie, refuzul de a le furniza duce la imposibilitatea de a demara 
relaţii juridice între universitate şi respectivele persoane. 

(5) În cazul beneficiarilor direcţi şi indirecţi din cadrul proiectelor cu finanţare 
nerambursabilă, informaţiile cu caracter personal se colectează şi se prelucrează pentru a face 
dovada participării acestora la activităţile derulate în cadrul proiectelor implementate de instituţie 
(exemplificare – persoane care fac parte din grupul ţintă al proiectelor implementate de 
instituţie,etc).  
 

CAP. V.2. PRINCIPIILE ŞI CADRUL INSTITUŢIONAL PRIVIND PRELUCRĂRILE DE 
DATE CU CARACTER PERSONAL DE CĂTRE USVT 

 
Art. 9. Datele cu caracter personal în cadrul USVT sunt: 

a) prelucrate în mod legal, echitabil şi transparent faţă de persoana vizată ("legalitate, 
echitate şi transparenţă"); 

b) colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime şi nu sunt prelucrate ulterior într-un 
mod incompatibil cu aceste scopuri; prelucrarea ulterioară în scopuri de arhivare în interes 
public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice nu este 
considerată incompatibilă cu scopurile iniţiale;  

c) adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt 
prelucrate ("reducerea la minimum a datelor"); 

d) exacte şi, în cazul în care este necesar, să fie actualizate; trebuie să se ia toate măsurile 
necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având 
învedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt şterse sau rectificate fără întârziere 
("exactitate"); 

e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu 
depăşeşte perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; datele 
cu caracter personal pot fi stocate pe perioade mai lungi în măsura în care acestea vor fi 
prelucrate exclusiv în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare 
ştiinţifică sau istorică ori în scopuri statistice, sub rezerva punerii în aplicare a măsurilor de 
ordin tehnic şi organizatoric adecvate prevăzute în Regulamentul (UE) 679/2016privind 
protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul 
general privind protecţia datelor), în vederea garantării drepturilor şi libertăţilor persoanei 
vizate ("limitări legate de stocare"); 

f) prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter 
personal,inclusiv protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva 
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pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau 
organizatorice corespunzătoare ("integritate şi confidenţialitate"). 

 
CAP. V. 2.1. LEGALITATEA PRELUCRĂRII  
 
Art. 10. (1) USVT recunoaște şi respectă dreptul la viată intimă, familială şi privată, 

prelucrarea datelor cu caracter personal desfășurând-se în conformitate cu prevederile legale în 
vigoare. 

(2) Prelucrarea este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una 
dintre următoarele condiţii: 

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

b) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este 
parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui 
contract; 

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine 
operatorului; 

d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale 
altei persoane fizice; 

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public 
sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul; 

f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o 
parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, 
în special atunci când persoana vizată este un copil. 
Litera (f) nu se aplică în cazul prelucrării efectuate de autorităţi publice în îndeplinirea 

atribuţiilor lor.  
(3) În toate cazurile, la momentul obţinerii datelor, USVT, va informa persoana vizată 

despre: 
➢ identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul; 
➢ datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor, după caz; 
➢ scopul în care sunt prelucrate datele cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al 

prelucrării (dacă prelucrarea se face în temeiul intereselor legitime, se va face referire la 
acestea); 

➢ existenţa dreptului de a-şi retrage consimțământul atunci când prelucrarea se întemeiază 
pe consimțământ şi nu mai există alt temei de prelucrare; 

➢ destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal; 
➢ dacă este cazul, intenția operatorului de a transfera datele în afara UE sau către o 

organizație internațională, precum şi menționarea garanțiilor aplicabile; 
➢ perioada de stocare a datelor cu caracter personal, sau dacă acest lucru nu este posibil, 

criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă;  
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➢ dacă furnizarea de date cu caracter personal reprezintă o obligaţie legală sau contractuală 
sau o obligaţie necesară pentru încheierea unui contract, precum şi dacă persoana vizată 
este obligată să furnizeze aceste date cu caracter personal şi care sunt eventualele 
consecinţe ale nerespectării acestei obligaţii;  

➢ existenţa drepturilor prevăzute de lege pentru persoana vizată, precum şi condițiile în care 
pot fi exercitate; 

➢ informații despre existenta unui proces decizional automatizat, daca este cazul, precum si 
informații utile legate de logica utilizată şi importanţa prelucrării; 

➢ orice alte informații a căror furnizare este impusă prin dispoziție a ANSPDCP, ținând 
seama de specificul prelucrării datelor cu caracter personal.  
(4) În cazul în care USVT nu obține datele direct de la persoana vizată,  USVT va furniza 

acesteia informațiile prevăzute mai sus, cu respectarea următoarelor termene: 
➢ într-un termen rezonabil după obținerea datelor cu caracter personal, dar nu mai mare de 

o lună, ținându-se seama de circumstanțele specifice în care sunt prelucrate datele cu caracter 
personal; 

➢ dacă datele cu caracter personal urmează să fie utilizate pentru comunicarea cu persoana 
vizată, cel târziu în momentul primei comunicări către persoana vizată respectivă; 

➢ dacă se intenționează divulgarea datelor cu caracter personal către un alt destinatar, cel 
mai târziu la data la care acestea sunt divulgate pentru prima oară. 
 

CAP. V.2.2. RESPONSABILITATEA 
 
Art. 11. (1) USVT este responsabilă pentru datele cu caracter personal aflate sub controlul 

său, precum şi pentru datele transferate către terţi. 
(2) USVT utilizează datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prin mediul unei 

baze de date alcătuite din informaţii obţinute direct de la persoanele vizate şi informaţii furnizate 
de orice sursă externă autorizată de lege. 
  (3) USVT va desemna persoanele care vor răspunde pentru respectarea dispoziţiilor 
legale din domeniul protecţiei persoanelor şi a datelor cu caracter personal, acestea urmând a 
avea şi atribuţii de colectare, utilizare şi prelucrare a datelor cu caracter personal.  
 

CAP. V.2.3. LEGITIMITATEA SCOPULUI COLECTĂRII 
 
Art. 12. (1) În USVT colectarea de date cu caracter personal prin mijloace frauduloase, 

neloiale sau ilegale este interzisă.  
(2) Persoanele vizate vor fi informate asupra categoriilor de date care sunt prelucrate, 

scopul prelucrării precum şi consecinţele refuzului acestora de a furniza universităţii datele 
solicitate. 

(3) Menţionarea scopurilor pentru care se colectează datele personale poate fi realizată în 
scris, oral sau în formă electronică, într-un limbaj uşor accesibil pentru persoanele vizate.  
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CAP. V.2.4. CONSIMŢĂMÂNTUL 
 
Art. 13. (1) În cazul în care prelucrarea se bazează pe consimţământ, operatorul 

trebuie să fie în măsură să demonstreze că persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru 
prelucrarea datelor sale cu caracter personal. 

(2) În cazul în care consimţământul persoanei vizate este dat în contextul unei declaraţii 
scrise care se referă şi la alte aspecte, cererea privind consimţământul trebuie să fie prezentată 
într-o formă care o diferenţiază în mod clar de celelalte aspecte, într-o formă inteligibilă şi uşor 
accesibilă, utilizând un limbaj clar şi simplu.  
 

CAP. V.2.5. LEGITIMITATEA STOCĂRII 
 
Art. 14. (1) USVT se obligă să ia toate măsurile necesare pentru păstrarea datelor cu 

caracter personal de o manieră exactă, completată şi actualizată, pentru realizarea scopurilor 
pentru care acestea au fost colectate. 

(2) Datele inexacte sau incomplete vor fi rectificate sau eliminate din evidenţa curentă. 
(3) În urma verificărilor periodice datele cu caracter personal deţinute de operator, care nu 

mai servesc realizării scopurilor sau îndeplinirii unor obligaţii legale, vor fi distruse sau 

transformate în date anonime într-un interval de timp rezonabil, potrivit procedurilor stabilite de 

lege, în acord şi cu termenele legale de arhivare.  

 
CAP. V.2.6. SECURITATEA PRELUCRĂRILOR 
 
Art. 15. USVT are obligaţia de a lua toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare 

pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de securitate adecvat, în cadrul operaţiunilor efectuate 
asupra datelor cu caracter personal, în următoarele scopuri: pentru a limita accesul la bazele de 
date, care este permis numai persoanelor autorizate, pentru a interzice copierea datelor în afara 
locurilor în care sunt gestionate, în general, pentru a împiedica orice circulaţie necontrolată a 
datelor.  

 
CAP. V.3. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE ÎN CONTEXTUL PRELUCRĂRII 

DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

CAP. V.3.1. DREPTUL LA INFORMARE 
 
Art. 16. (1) USVT va pune la dispoziţie persoanelor vizate, strategiile şi procedurile 

utilizate în legătură cu procesarea datelor cu caracter personal, sub formă de informaţii furnizate 
într-un limbaj accesibil, prin mijloace fizice (ex –broşuri, informări), telefonice sau electronice. 

(2) USVT va comunica la cerere, atunci când legea nu interzice, informații referitoare la: 
categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrează, sursele de la care au fost 
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colectate datele cu caracter personal, scopurile prelucrării, precum şi dacă, respectiv unui terţ     
i-au fost dezvăluite aceste date. 

(3) În cazul în care dezvăluirea datelor este impusă de lege (de exemplu, în vederea 
executării unei hotărâri judecătoreşti), USVT se va asigura ca terţul care solicita dezvăluirea 
acţionează în conformitate cu dispoziţiile legale incidente, iar cererea priveşte numai datele cu 
caracter personal neexcesive prin raportare la scopul prelucrării.  

 
CAP. V. 3.2. DREPTUL LA ACCES LA DATE 
 
Art. 17. Persoanele vizate au dreptul să se informeze cu privire la datele personale proprii 

deţinute de USVT, sens în care instituţia va permite accesul prin cele mai facile mijloace, pe care 
le pot pune la dispoziţie, în mod rezonabil. 
 

 CAP.V. 3.3. DREPTUL LA RECTIFICARE  
 
Art. 18. (1) Persoana vizată are dreptul de a obţine de la USVT, fără întârzieri 

nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama 
de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine 
completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei 
declaraţii suplimentare.  

(2) Actualizarea bazelor de date se face prin intermediul informaţiilor transmise de 
persoanele vizate, precum şi prin informaţiile furnizate de orice sursă externă autorizată de lege.  

 
CAP. V.3.4. DREPTUL LA ŞTERGEREA DATELOR 
 
Art. 19. (1) Dreptul la ştergerea datelor înseamnă dreptul de a obţine, în măsura în care 

sunt îndeplinite condiţiile legale, ştergerea datelor cu caracter personal. 
(2) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea instituţiei ştergerea datelor cu 

caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, iar USVT are obligaţia de a şterge 
datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate în cazul în care se aplică unul dintre 
următoarele motive: 

a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor 
pentru care au fost colectate sau prelucrate; 

b) persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea, şi nu 
există niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 

c) persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) din 
Regulamentul (UE) 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 
prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 
abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor) şi nu 
există motive legitime care să prevaleze în ceea ce priveşte prelucrarea sau 
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persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (2) din acelaşi 
act normativ; 

d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
e) datele cu caracter personal trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale 

care revine operatorului în temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub 
incidenţa căruia se află operatorul. 
 

(3) USVT, în calitate de operator de date, poate refuza cererea de ştergere a datelor, în 
măsura în care prelucrarea este necesară: 

a) pentru exercitarea dreptului la liberă exprimare şi la informare; 
b) pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede prelucrarea în temeiul dreptului 

Uniunii sau al dreptului intern care se aplică operatorului sau pentru îndeplinirea unei 
sarcini executate în interes public sau în cadrul exercitării unei autorităţi oficiale cu 
care este învestit operatorul; 

c) din motive de interes public în domeniul sănătăţii publice, în conformitate prevederile 
legale aplicabile;  

d) în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de cercetare ştiinţifică sau istorică 
ori în scopuri statistice, în condiţiile Regulamentului General pentru Protecţia Datelor, 
în măsura în care exercitarea dreptului este susceptibil să facă imposibilă sau să 
afecteze în mod grav realizarea obiectivelor prelucrării respective; 

e) pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă. 
 

CAP. V. 3.5. DREPTUL LA RESTRICŢIONAREA PRELUCRĂRII  
 
Art. 20. (1) Dreptul la restricţionarea prelucrării presupune dreptul de a obţine, în măsura 

în care sunt îndeplinite condiţiile legale, marcarea datelor cu caracter personal stocate, cu scopul 
de a limita prelucrarea ulterioară a acestora. 

(2) Persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului restricţionarea 
prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri: 

a) persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite      
operatorului să verifice exactitatea datelor; 

b) prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ştergerii datelor cu caracter 
personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor; 

c) operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar 
persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept 
în instanţă;  

d) persoana vizată s-a opus prelucrării în conformitate cu prevederile legale, pentru 
intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului 
prevalează asupra celor ale persoanei vizate.  

(3) Operatorul comunică fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate datele cu caracter 
personal orice rectificare sau ştergere a datelor cu caracter personal sau restricţionare a 
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prelucrării  efectuate în conformitate cu prevederile legale, cu excepţia cazului în care acest lucru 
se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.  

 
CAP. V.3.6. DREPTUL LA PORTABILITATEA DATELOR 
 
Art. 21. (1) Dreptul la portabilitatea datelor, presupune dreptul de a primi datele cu 

caracter personal într-o modalitate structurală, folosită în mod obişnuit şi într-un format uşor de 
citit, precum şi dreptul ca aceste date să fie transmise de persoana vizată către alt operator de 
date, în măsura în care sunt îndeplinite condiţiile legale.  

(2) Acest drept poate fi exercitat, numai în măsura în care prelucrarea datelor furnizate a 
fost efectuată exclusiv prin mijloace automate şi doar dacă extragerea acestor date este fezabilă 
din punct de vedere al capacităţilor tehnice folosite de USVT. 

 
CAP. V.3.7. DREPTUL LA OPOZIŢIE 
 
Art. 22. (1) Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive 

întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca datele cu caracter personal să facă 
obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de 
opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză. 

(2) USVT nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care  
instituţia demonstrează că are motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care 
prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau că scopul este 
constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.  

 
CAP. V.3.8  DREPTUL DE A NU FI SUPUS UNEI DECIZII INDIVIDUALE 
 
Art. 23. Orice persoană are dreptul de a cere şi de a obţine retragerea/ anularea/ 

reevaluarea oricărei decizii care produce efecte juridice în privinţa sa, adoptată exclusiv pe baza 
unei prelucrări de date cu caracter personal, efectuată prin mijloace automate (incluzând crearea 
de profiluri), destinată sa evalueze unele aspecte ale personalităţii sale, precum performanţa la 
locul de muncă, situaţia economică, sănătatea, preferinţele personale, interesele, fiabilitatea, 
comportamentul, locul unde se află persoana fizică respectivă sau deplasările acesteia.  

 
CAP. V.3.9. DREPTUL DE A SE ADRESA JUSTIŢIEI SAU AUTORITĂŢII NAŢIONALE 

DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
 
Art. 24. Persoana vizată are dreptul de a se adresa cu plângere Autorităţii Naţionale de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, respectiv de a se adresa justiţiei pentru 
apărarea oricăror drepturi garantate de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu 
caracter personal, care le-au fost încălcate. 
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CAP. V.4. SECURITATEA ACTIVITĂŢILOR DE PRELUCRARE A DATELOR CU 
CARACTER PERSONAL  

 
Art. 25. (1) USVT, în calitate de operator aplică măsurile tehnice şi organizatorice 

adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau 
ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special dacă prelucrarea 
respectivă comportă transmisii de date în cadrul unei reţele, precum şi împotriva oricărei alte 
forme de prelucrare ilegală. Aceste măsuri asigură un nivel de securitate adecvat în ceea ce 
priveşte riscurile pe care le reprezintă prelucrarea datelor cu caracter personal, precum şi în ceea 
ce priveşte natura datelor care trebuie protejate. 

 (2) USVT va implementa politici de securitatea informaţiei, menite să instituie principiile de 
securitate şi măsurile care trebuie respectate în cadrul instituţiei pentru a menţine siguranţa 
informaţiilor, inclusiv a datelor cu caracter personal, a procesărilor şi a sistemelor informatice la 
un nivel înalt.  

(3) În cazul în care are loc o încălcare a securităţii datelor cu caracter personal, operatorul 
notifică acest lucru ANSPDCP, fără întârzieri nejustifiucate şi, dacă este posibil, în termen de cel 
mult 72 de ore de la data la care a luat cunoştinţă de aceasta, cu excepţia cazului în care este 
susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile şi libertăţile persoanelor fizice.Prin utilizator se 
înţelege orice persoană care acţionează sub autoritatea operatorului, a persoanei împuternicite 
sau a reprezentantului, cu drept recunoscut de acces la bazele de date cu caracter personal. 
     

CAP. V.5. RESPONSABILUL CU PROTECŢIA DATELOR  
 
 Art. 26. (1) USVT, în calitate de operator, desemnează  un responsabil cu protecţia 
datelor, care va avea, următoarele atribuţii: 

a) informarea şi consilierea instituţiei şi a angajaților care  se  ocupă  de  prelucrare  cu  
privire  la  obligaţiile  care  le  revin  în  temeiul Regulamentului general privind 
protecţia datelor şi al altor dispoziții de drept referitoare la protecția datelor;  

b) monitorizarea respectării Regulamentului general privind protecţia datelor și a altor 
dispoziții de drept referitoare la protecția datelor şi a politicilor  instituției în ceea ce 
privește protecția datelor cu caracter personal, inclusiv alocarea responsabilităților 
şi acţiunile de sensibilizare şi de formare a personalului implicat în operațiunile de 
prelucrare, precum şi auditurile aferente;  

c) furnizarea de consiliere la cerere în ceea ce privește evaluarea impactului asupra 
protecției datelor şi monitorizarea funcționării acesteia, în conformitate cu articolul 
35 din Regulamentul general privind protecţia datelor;  

d) cooperarea cu autoritatea de supraveghere;  
e) asumarea rolului de punct de contact pentru autoritatea de supraveghere privind 

aspectele legate de prelucrare, inclusiv consultarea prealabilă menționată la 
articolul 36 din Regulamentul general privind protecţia datelor, precum şi, dacă este 
cazul, consultarea cu privire la orice altă chestiune. 
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(2) În îndeplinirea sarcinilor sale, responsabilul cu protecţia datelor ţine seama în mod 
corespunzător de riscul asociat operaţiunilor de prelucrare, luând în considerare natura, domeniul 
de aplicare, contextul şi scopurile prelucrării.  
 
 CAP. VI. DISPOZIŢII FINALE  
 
 Art. 27. (1) Prezentul regulament se completează cu prevederile procedurilor/ 
instrucţiunilor/politicilor de lucru ce vor fi elaborate în scopul asigurării protecţiei adecvate a 
datelor cu caracter personal, specifice activităţilor în domeniul securităţii prelucrării datelor cu 
caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. 
 


