
PROTECŢIA PERSOANELOR CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

Operatorul: Direcția de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, denumită în continuare 

DAUI S4, cu sediul în București, Sector 4, Bulevardul Metalurgiei 12-18, Grand Arena, Etaj 1, cod 

de identificare fiscală 38248861  

Persoana responsabilă cu protecția datelor din cadrul DAUI S4, poate fi contactată la adresa de 

e-mail: dpo@daui.ro 

 În conformitate cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene 679/2016, Direcția de 

Administrare a Unităților de Învățământ  Sector 4  prelucrează date cu caracter personal, cu 

respectarea principiilor menționate în continuare, în scopul procesării informațiilor pentru 

soluționarea petițiilor formulate de către petenți. Prelucrarea datelor cu caracter personal se 

realizează prin mijloace automatizate și manuale, cu respectarea cerințelor legale și în condiții 

care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor persoanelor vizate. 

Informațiile cu caracter personal prelucrate de către Direcția de Administrare a Unităților de 

Învățământ  Sector 4  pot fi dezvăluite următorilor destinatari:  

-persoana vizată și reprezentanții legali ai acesteia, 

-altor autorități/instituții publice abilitate de lege la care DAUI S4 solicită  sprijin în vederea 

soluționării petițiilor.   

PRINCIPII PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL   

Datele cu caracter personal sunt: 

 -prelucrate în mod legal, echitabil și transparent fată de persoana vizată ("legalitate, echitate și 

transparență");  

-colectate în scopuri determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod 

incompatibil cu aceste scopuri;  

- adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt 

prelucrate ("reducerea la minimum a datelor");  

- exacte și actualizate, iar in cazul  datelor cu caracter personal care sunt inexacte, având în 

vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, acestea sunt șterse sau rectificate fără întârziere 

("exactitate"); 

 - păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o perioadă care nu 

depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele;  

- prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, 

inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii 

sau a deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare 

("integritate și confidențialitate"). 
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DREPTURILE PERSOANEI VIZATE  

Dreptul de acces - dreptul de a obține din partea DAUI o confirmare că se prelucrează sau nu 

date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la 

următoarele informații:  

-scopurile prelucrării;  

- categoriile de date cu caracter personal vizate;  

-destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau 

urmează să le fie transmise; 

- perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal;  

-dreptul de a depune o plângere în fata unei autorități de supraveghere;  

Dreptul la rectificare - Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri  

nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. 

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat")- Persoana vizată are dreptul de a obține 

din partea DAUI ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, 

in următoarele cazuri:  

- când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru 

care au fost colectate sau prelucrate; 

- persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea; 

- datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 

Dreptul la restricționarea prelucrării - Persoana vizată are dreptul de a obține din partea 

operatorului restricționarea prelucrării în următoarele cazuri:  

-persoana vizată contestă exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite operatorului să 

verifice exactitatea datelor;  

-prelucrarea este  ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor cu caracter personal, 

solicitând în schimb restricționarea utilizării lor; 

-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 instanță; sau  

 Obligația de notificare- persoana vizata are dreptul de a fi notificata de către DAUI  privind 

rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării  

 Dreptul la portabilitatea datelor -Persoana vizată are dreptul de a primi datele cu caracter 

personal care o privesc și pe care le-a furnizat DAUI într-un format structurat, utilizat în mod 



curent și care poate fi citit automat și are dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără 

obstacole din partea DAUI căruia i-au fost furnizate datele cu caracter personal; 

Dreptul la opoziție -  persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, printr-o cerere 

întocmită în formă scrisă, datată și semnată, din motive întemeiate și legitime, ca datele care o 

vizează să facă obiectul unor prelucrări sau să fie dezvăluite unor terți;   

Procesul decizional individual automatizat-Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei 

decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte 

juridice care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă. 

Pentru exercitarea drepturilor care vă revin conform Regulamentului Uniunii Europene 679/2016 

privind protecția datelor personale, vă puteți adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată la 

Direcției de Administrare a Unităților de Învățământ Sector 4, B-dul Metalurgiei nr. 12-18, Grand 

Arena etaj. 1, sector 4, București in atenția domnului Mihalcea Alexandru, responsabil cu 

protecția datelor in cadrul DAUI, telefon: 0766976198, adresa email: dpo@daui.ro 

De asemenea, pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Regulamentului Uniunii 

Europene 679/2016 privind protecția datelor personale vă puteți adresa Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP email: 

anspdcp@dataprotection.ro, telefon : +40.318.059.211, +40.318.059.212)  sau/și instanțelor de 

judecată.   
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