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NOTĂ DE INFORMARE GENERALĂ PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU 

CARACTER PERSONAL  

ale candidaților la un post vacant/angajaților/colaboratorilor din cadrul  

Universității Politehnica din București 

 

Universitatea Politehnica din București (UPB), CUI/CIF 4183199, instituție de 

învățământ superior de stat, cu sediul în Splaiul Independenței nr. 313, Sector 6, București, 

România, Cod Poștal – RO-060042, tel: 021 402 9100, e-mail: cabinet.rector@upb.ro, website: 

https://www.upb.ro, în calitate de operator de date cu caracter personal colectează și prelucrează 

date cu caracter personal prin intermediul facultăților, departamentelor, școlilor doctorale, 

direcțiilor/serviciilor/birourilor, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor 

fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație 

a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulament general privind protecția 

datelor - RGPD) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale, în 

vigoare. Vă informăm prin prezenta notă despre drepturile pe care le aveți în relația cu UPB în 

calitate de candidat pentru ocuparea unui post vacant/angajat/personal cu contract de prestări 

servicii/partener sau alte situații de colaborare cu UPB. 

Scopul și temeiul legal în care sunt prelucrate datele cu caracter personal 

UPB prelucrează datele dumneavoastră personale direct de la dumneavoastră sau de la 

terți în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale ce îi revin conform legii, în calitate de potențial 

angajator, parte contractuală în contractele de muncă, de prestări servicii, respectiv în scopul 

furnizării serviciilor educaționale în învățământul universitar, administrative, de sănătate, de 

acces și siguranță în campusul universitar, în conformitate cu prevederile RGPD și ale 

legislației în vigoare privind protecția datelor. Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor 

personale, UPB se va afla în imposibilitatea de a respecta cerințele reglementărilor speciale 

privind funcționarea și furnizarea serviciilor în domeniul învățământului universitar și de a 

susține clauzele contractuale în relația cu dumneavoastră. 

UPB păstrează datele personale atât timp cât este necesar îndeplinirii scopului pentru 

care au fost colectate, în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale și a 

nomenclatorului de arhivare specific. 

❖ Tipurile de date cu caracter personal prelucrate de către UPB: 

Politica privind protecția și securitatea datelor personale a UPB este de a colecta numai 

datele personale necesare în scopuri convenite. Categoriile de date personale care vă sunt 

solicitate și supuse prelucrărilor pot cuprinde următoarele: nume, prenume, CNP, seria și nr. 

CI/Pașaport, data și locul nașterii, cetățenia, semnătura, datele din actele de stare civilă, 

domiciliul, profesie, loc de muncă, formarea profesională, situație familială, situația medicală, 

situații speciale/asigurări de sănătate și sociale, datele de contact, date bancare, 

referințe/recomandări, CV, imaginea foto sau video, apartenență la sindicate etc. 

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal ale angajaților sunt destinate utilizării de către operator 

(UPB) sau de către persoane împuternicite de acesta și pot fi comunicate către parteneri 

contractuali ai UPB: autorități publice, organisme naționale de statistică/verificare, servicii 

sociale și de sănătate, societăți bancare, sindicate/CAR, instituții medicale, instituții publice și 

agenții etc. 
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Dezvăluirea datelor de către UPB către terți se face conform prevederilor legale pentru 

categoriile de destinatari precizați anterior. 

Transferul datelor cu caracter personal către un destinatar dintr-o țară terță 

UPB poate transfera anumite date personale, dar numai pe bază de consimțământ 

formulat expres de către angajat. Transferul datelor se va executa în baza unui acord bilateral 

de protecție a datelor personale stipulate prin clauze contractuale sau numai către acele țări în 

care sunt implementate reguli de protecția datelor în concordanță cu RGPD. 

Drepturile persoanei vizate 

Aveți posibilitatea, în anumite condiții prevăzute de către GDPR, să vă exercitați 

următoarele drepturi, printr-o cerere scrisă, semnată și datată, trimisă la Universitatea 

Politehnica din București, Splaiul Independenței nr. 313, sector 6 sau prin e-mail la adresa 

dpo@upb.ro: dreptul de  a fi informat, de acces la date, de rectificare, de ștergere, de 

restricționarea prelucrării, de portabilitate a datelor, de opoziție, cât și de a depune o plângere 

către Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 

(ANSPDCP), atunci când considerați că v-au fost încălcate drepturile. De asemenea, vă este 

recunoscut dreptul de a vă adresa justiției. 

Informații suplimentare 

Vă recomandăm să consultați varianta detaliată a informării privind prelucrarea datelor 

cu caracter personal accesând pagina de internet a Universității, www.upb.ro, la secțiunea 

dedicată protecției datelor cu caracter personal. 
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