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INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN 

VEDEREA SUSŢINERII EXAMENULUI DE DISERTAŢIE ÎN FORMAT ON-LINE 

OPERATORUL DATELOR 

CU CARACTER 

PERSONAL 

Universitatea ’’Danubius” din Galaţi este o instituţie de 

învăţământ superior non-profit, persoană juridică de drept 

privat şi de utilitate publică, parte a sistemului naţional de 

învăţământ. 

  

SEDIU Galaţi, B-dul Galaţi, nr. 3, judeţul Galaţi, cod poştal 800654 

  

PAGINA WEB htto://univ-danubius.ro/ 

  

OFIŢER PROTECŢIA 

DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL email:gdpr@univ-danubius.ro tel: 0722245903 

  

Având în vedere că: 

• Prezenta notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal completează şi 

actualizează informarea privind prelucrarea datelor transmisă anterior nr. 240/ 

R/10.05.2018 informaţiile nemodificate păstrandu-şi valabilitatea 

• în cadrul executării contractului de studii universitare de masterat încheiat cu 

Universitatea "Danubius" din Galaţi (în calitate de Operator de date cu caracter personal) 

sunt prelucrate date cu caracter personal care vă vizează. 

• în cadrul contractului de studii universitare de masterat există stabilită obligaţia 

studentului masterand de a utiliza portalul de învăţământ şi colaborare Danubius online 

• Decretul Preşedintelui României privind prelungirea stării de urgenţă pe teritoriul 

României publicat în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 311/14.04.2020, Anexa 

nr.l - Măsuri de primă urgenţă cu aplicabilitate directă - Cap. X, Domeniul educaţie şi 

cercetare, art. 79 prevede că pe durata stării de urgenţă, instituţiile de învăţământ superior 

din sistemul naţional de învăţământ, în baza autonomiei universitare, cu respectarea 

calităţii actului de învăţământ şi cu asumarea răspunderii publice, vor utiliza metode 

didactice alternative de predare-învăţare- evaluare în format online. 

mailto:gdpr@univ-danubius.ro
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• Ordinul Ministrului Educaţiei şi Cercetării privind derogarea de la prevederile legale în 

domeniul învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României, nr. 

4020/2020 din data de 07.04.2020 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 299 din 

data de 09.04.2020, art. 1 alin.2 prin care sunt modificate dispoziţiile Metodologiei cadru 

de organizare şi desfăşurare a examenelor de licenţă/diplomă şi desertaţie aprobată prin 

Ordinul nr. 6125/2016 din 20 decembrie 2016 în sensul reglementării posibilităţii 

organizării examenului de disertaţie şi în varianta online. 

• Hotărârea nr. 74.din data de 22.04.2020 a Senatului Universităţii de aprobare procedură 

operaţională academică ACD - 27 „Derogarea de la prevederile legale în domeniul 

învăţământului superior, pe durata stării de urgenţă pe teritoriul României". 

Vă rugăm să parcurgeţi informaţiile din prezenta notă ca urmare a obligaţiei legale a 

Operatorului de a vă furniza toate detaliile privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

care vă 

vizează, drepturile dumneavoastră în legătură cu această prelucrare precum şi modalităţile în 

care vă puteţi exercita aceste drepturi. 

 

CUM COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL 

 

Datele cu caracter personal sunt colectate direct, prin interacţiunea cu dumneavoastră la 

momentul iniţierii demersurilor privind încheierea contractului de studii universitare precum 

şi pe perioada desfăşurarăţi procesului educaţional. 

De asemenea datele dumneavoastră cu caracter personal sunt obţinute în urma vizitelor pe 

pagina de internet a Universităţii Danubius - http://univ-danubius.ro/ sau în locaţiile 

universităţii şi prin interacţiunea prin platforma de învăţământ şi colaborare Danubius online. 

 

CE DATE CU CARACTER PERSONAL PRELUCRĂM 

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate includ: 

• Datele de identificare: numele, prenumele, data naşterii, naţionalitatea, codul numeric 

personal(CNP), datele menţionate în actele de stare civilă/de identitate, locul naşterii, 

domiciliul, adresa de domiciliu sau reşedinţă. 

http://univ-danubius.ro/
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• Semnătura şi fotografia din documentele de identitate şi/sau alte documente prezentate la 

iniţierea raporturilor contractuale cu Universitatea sau pe parcursul derulării procesului 

educaţional. 

• Date de contact incluzând adresa de corespondenţă, numărul de telefon, adresa de email. 

• Date privind studiile absolvite/pregătire profesională 

• Date privind contul bancar din care efectuaţi plăţile pe parcursul derulării procesului 

educaţional, date privind situaţia financiară şi profesională cum ar fi ocupaţia/profesia, 

informaţii privind capacitatea de plată. 

• Datele personale puse la dispoziţie în situaţia existenţei unor solicitări specifice privind 

acordarea unor soluţii de achitare a creanţei care să ţină cont de circumstanţele 

individuale, interesele şi drepturile dumneavoastră. 

• Vocea dumneavoastră - în cadrul sesiunilor de examinare online prin utilizarea portalului 

de învăţământ şi colaborare Danubius online. 

• Imaginea dumneavoastră -în cadrul sesiunilor de examinare online prin utilizarea 

portalului de învăţământ şi colaborare Danubius online precum şi cu ocazia 

vizitelor/prezenţei dumneavoastră în sediile universităţii. 

• Informaţii privind însuşirea cunoştinţelor necesare promovării examenelor aferente 

ciclului universitar urmat. 

• Informaţii privind IP-ul dispozitivelor utilizate la conectarea pe portalul de învăţământ şi 

colaborare Danubius online şi pe site-ul universităţii pe durata sesiunii de legare, numărul 

de accesări, pagina de internet de la care te-ai conectat - pentru mai multe informaţii puteţi 

consulta politica de cookies disponibilă pe site-ul universităţii. 

 

SCOPURILE ÎN CARE PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL 

 

Universitatea Danubius din Galaţi prelucrează date dumneavoastră cu caracter personal în 

vederea executării contractului de studii în principal pentru înmatriculare, structurarea 

procesului educaţional, evaluare a cunoştinţelor şi competenţelor dobândite inclusiv în scopul: 

• Realizării comunicării cu dumneavoastră şi identificarea corectă a dumneavoastră în calitate 

de persoană vizată; 

• Asigurarea resurselor necesare desfăşurării procesului educaţional; 

• Transmiterea răspunsurilor la cererile dumneavoastră incluzând dar fără limitare la 

adeverinţe de studii sau alte asemenea documente; 
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• Participarea dumneavoastră la sesiunile de examinare online; 

• Pentru a respecta obligaţiile legale privind comunicarea datelor, la solicitările autorităţilor 

publice, în limitele competenţelor stabilite de lege, incluzând dar fără limitare la 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării. 

 

 

CARE ESTE TEMEIUL LEGAL ÎN BAZA CĂRUIA DATELE CU CARACTER 

PERSONAL SUNT PRELUCRATE 

 

• îndeplinirea obligaţiilor legale ce revin Universităţii în calitatea sa de operator de date cu 

caracter personal; 

• Executarea contractului de studii universitare la care dumneavoastră sunteţi parte; 

 

CUM PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL 

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate şi stocate în medii sigure atât pe 

suport hârtie cat şi în format electronic în sistemele şi aplicaţiile IT existente la nivelul 

Universităţii - inclusiv email şi platforma de învăţământ şi colaborare. 

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate prin utilizarea platformei de învăţământ 

şi colaborare - Danubius online - platforma SAKAI se referă la adresa de IP a dispozitivului 

de pe care vă conectaţi(această dată cu caracter personal este prelucrată pe durata sesiunii de 

logare fiind în mod automat ştearsă la momentul încheierii sesiunii de logare), numele şi 

prenumele dumneavoastră necesare configurării contului de acces. în cadrul sesiunilor de 

examen online prin utilizarea platformei SAKAI vor fi efectuate prelucrări ale datelor 

dumneavoastră cu caracter personal formate din imagine facială şi voce. Aceste date sunt 

prelucrate conform obligaţiei legale a Operatorului de date(a Universităţii) de a înregistra 

susţinerea examenului în varianta online. 

 

CINE SUNT DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Datele cu caracter personal sunt accesibile în situaţiile normale de desfăşurare a procesului 

educaţional şi după încheierea acestui proces personalului Universităţii Danubius cu 

respectarea principiului necesităţii de a cunoaşte. 
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Datele cu caracter personal pot fi dezvăluite autorităţilor competente în cadrul procedurilor de 

control efectuate cu respectarea competenţelor atribuite de lege, instituţiilor de învăţământ 

partenere în situaţii specifice şi cu respectarea obligaţiilor legale de prelucrare. 

Datele cu caracter personal prelucrate în cadrul sesiunilor de examinare online sunt accesibile 

de personalul departamentului IT al Universităţii Danubius şi de către membrii comisiei de 

examinare. 

 

 

CAT TIMP SUNT PRELUCRATE DATELE CU CARACTER PERSONAL 

 

 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pe perioada strict necesară 

realizării scopurilor în care aceste date au fost colectate putând varia în funcţie de aceste 

scopuri. Pentru exemplificare, adresa de IP reţinută la momentul logării dumneavoastră în 

cadrul aplicaţiei SAKAI este prelucrată pe durata sesiunii de logare, datele prelucrate în 

scopuri de gestiune contabilă vor fi prelucrate conform dispoziţiilor legale speciale aplicabile, 

pentru datele prelucrate pe sistemele de supraveghere termenul este de 30 de zile de la data 

înregistrării. 

Informaţiile constituind date cu caracter personal prelucrate în cadrul sesiunii de examinare 

online(nume, prenume, adresa IP, imagine facială, voce, informaţii cu caracter personal 

rezultate din procedura de examinare sunt arhivate la sediul societăţii, pe servele interne pe o 

perioadă egală cu perioada legală de arhivare a documentelor de studii/documentelor privind 

executarea contractului de studii. 

Datele personale prelucrate pentru a răspunde solicitărilor pentru o perioadă de 3 ani de la 

ultima comunicare, conform termenului general de prescripţie extinctivă prevăzut de Codul 

Civil în vederea asigurării constatării, exercitării sau apărării unor drepturi in instanţă. 

 

CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ ÎN LEGĂTURĂ CU PRELUCRAREA 

DATELOR 

 

Vă puteţi exercita în orice moment următoarele drepturi, în limitele şi cu respectarea 

condiţiilor prevăzute de legislaţia aplicabilă în domeniul protecţiei datelor cu caracter 

personal: dreptul la informare, dreptul de acces la datele dumneavoastră, dreptul de 
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rectificare, dreptul de a vă opune prelucrării datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, 

dreptul la ştergere, dreptul la portabilitate, dreptul de retragere a consimţământului în situaţiile 

excepţionale în care prelucrarea se întemeiază pe acest temei legal. Pentru situaţiile în care 

este utilizat consimţământul ca şi temei legal de prelucrare dreptul de retragere a 

consimţământului poate fi exercitat în orice moment fără ca această retragere să afecteze 

legalitatea prelucrării efectuate în baza consimţământului înainte de retragerea acestuia. 

Drepturile specificate în această secţiune pot fi exercitate prin depunerea unei cereri scrise, 

datate şi semnate la datele de contact menţionate mai jos urmând ca răspunsul să fie furnizat 

într-un termen legal de 30 de zile calendaristice sau în cazul în care solicitarea necesită o 

analiză complex, acest termen poate fi prelungit cu încă 60 de zile calendaristice caz în care 

veţi informat în mod corespunzător cu privire la motivele prelungirii. 

 

 

 

 

 

Data 

UNIVERSITATEA DANUBIUS, 

 

 

 

AM PRIMIT UN EXEMPLAR(Nume, Prenume în clar, data şi semnătura) 

Data 

Semnătura 

 

                                                                                                               


