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COLEGIUL AGRICOL „GHEORGHE IONESCU SISEŞTI” COMUNA VALEA CĂLUGĂREASCĂ, JUDEŢUL PRAHOVA 
Sat Valea Popii, nr.179, Telefon/Fax 0244/235809, E-mail:gsagricol@gmail.com  

Cod fiscal 2844340 
 

 

POLITICA DE SECURITATEA A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

 
 

În conformitate cu prevederile Ordinului nr.52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea 
Cerințelor minime de securitate a prelucrării datelor cu caracter personal coroborat cu  prevederile 
Legii nr.677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu 
caracter personal și libera circulație a acestor date, 

Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu-Sisești” Comuna Valea Călugărească, cu sediul în Comuna 
Valea Călugărească, Sat Valea Popii, Numărul 179, Județul Prahova cod unic de inregistrare fiscală 
2844340, denumit în continuare CAGHIS Comuna Valea Călugărească reprezentat de doamna profesor 
Barbu Mihaela-Florica, în calitate de director, prelucrează date cu caracter personal în scopuri 
legitine, cu respectarea prevederilor legele și a princiilor menționate în continuare. 

Prelucrarea datelor cu caracter personal se realizează prin mijloace mixte (manuale și 
automate) în condiții care să asigure securitatea, confidențialitatea și respectarea drepturilor 
persoanelor vizate. 

 

1. DEFINIȚII 
Date cu caracter personal: Orice informații referitoare la o persoană fizică identificată sau 

identificabilă; o persoana identificabilă este acea  persoană care poate fi identificată, direct sau 
indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori 
specifici identității sale fizice, psihice, economice, culturale sau sociale; 

Consimțământ: Acord neviciat al unei persoane vizate de a-i fi prelucrare datele cu caracter 
personal, care trebuie să fie expres și neechivoc; 

Prelucrarea datelor cu caracter personal: Orice operațiune sau set de operațiuni care se 
efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neutomate, cum ar fi 
colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, 
utilizarea, dezvășuirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori 
combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea; 

Operator: Orice persoană fizică sau jurică, de drept privat ori public, inclusiv autoritățile publice, 
instituțiile și structurile teritoriale ale scestora, care stabilește scopul și mijloacele de prelucrarea a 
datelor cu caracter personal; 

Persoana vizată: Persoana fizică ale cărei date cu caracter personal sunt prelucrate; 
Utilizator: Orice persoană care acționează sub autoritatea operatorului cu drept recunoscut de 

acces la bazele de date cu caracter personal. 

2. PRINCIPII ALE PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
A. Notificarea: CAGHIS Comuna Valea Călugărească a notificat Autoritatea de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, faptul că prelucrează date de 
caracter personal ale salariaților ( resurse umane), elevilor, părinților sau 
reprezentaților autorizați ai acestora, în calitatea de Operator de date cu caracter 
personal notificat sub nr.15233 în scopul întocmirii și gestionării unei baze de date 
(SIIIR, Edusal, Gestiune și evidență elevi), dar și a dosarelor personale. 

B. Legalitatea: Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu bună-credință și în 
conformitate cu dispozițiile legale în vigoare; 

C. Scopul determinant: Orice prelucrare de date cu caracter personal se face în scopuri 
determinate, explicite și legitime, adecvate, pertinente și neescesive prin raportare la 
scopul în care sunt colectate și ulterior prelucrate; 
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D. Confidențialitatea: Persoanele care prelucrează, în numele CAHIS Comuna Valea 
Călugărească, date cu caracter personal au luat la cunoștință de caracterul confidențial 
al acestor date și au primit instrucțiuni clare cu privire la modul de operare al acestora; 

E. Acuratețea datelor: CAGHIS Comuna Valea Călugărească, va lua măsurile necesare 
pentru ca datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru carea 
sunt colectate să fie rectificate sau șterse dacă este cazul; 

F. Stocarea: Datele cu caracter personal nu se stochează pentru o perioadă mai lungă 
decât este necesar pentru realizarea scopurilor în care sunt colectate; 

G. Consimțământul persoanei vizate: Orice prelucrare de date cu caracter personal, cu 
excepția prelucrărilor care vizează date din categoriile menționate în Legea 
nr.677/2001 și alte date prevăzute de acte normative, va fi efectuată numai dacă 
persoana vizată și-a dat consimțămîntul în mod expres și neechivoc pentru prelucrare; 

H. Informarea: Înainte de prelucrarea datelor cu caracter personal CAGHIS Comuna 
Valea Călugărească va aduce la cunoștința persoanelor vizate faptul că li se vor 
prelucra date cu caracter personal; 

I. Protejarea persoanelor vizate: Persoanele vizate au dreptul de acces la datele cu 
caracter personal care sunt prelucrate de CAGHIS Valea Călugărească, dreptul de a 
interveni asupra acestor date prin reactificarea, reactualizarea, blocarea sau ștergerea 
datelor inexacte sau incomplete, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supuse unor 
decizii individuale, precum și dreptul de a se adresa Autorității Naționale de 
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecată 
pentru apărarea oricăror drepturi garantate de lege, care le-au fost încălcate; 

J. Securitatea: CAGHIS Comuna Valea Călugărească va lua măsuri tehnice și 
organizatorice de securitate a datelor cu caracterc personal pentru protejarea acestor 
date împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau 
accesului neuatorizat. 

 

3. POLITICA PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
În conformitate cu dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire 

la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date CAGHIS Comuna 
Valea Călugărească va prelucra datele cu caracter personal excusive în scopurile menționate 
mai jos, asigurând un nivel de protecție și de securitatea adecvat prelucrărilor de date cu 
caracter personal. 

Orice prelucrare cu caracter personal va fi efectuată numai dacă persoana vizată și-
a dat consimțământul în mod expres și neechivoc pentru această prelucrare. 

Consimțământul persoanei vizate nu este cerut în următoarele cazuri: 
A. Când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau 

antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la 
cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antrecontract; 

B. Când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligații legale ale 
operatorului; 

C. Când prelucrarea este necesară în vederea ăndeplinirii unei obligații legale a 
operatorului; 

D. Când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la ăndeplinire a unor măsuri de 
interes public care vizează prerogativele de autoritatea public cu care este investit 
operatorul sau terțul căruia îi sunt dezvăluite datele; 

E. Când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legim al 
operatorului sau al terțului căruia îi sunt dezvăluite datele, cu condiția ca acest 
interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile și libertățile fundamentale ale 
persoanei vizate; 
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F. Când prelucrarea priveștedate obținute din documente accesibile publicului, 
conform legii; 

G. Când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice de cercetare, iar datele 
rămân anonime pe toată durata prelucrării. 

Datele personale introduse în aplicațiile SIIIR AdLic, Edusal, de către persoanele 
ce sunt admise la cursurile oferite de CAGHIS Comuna Valea Călugărească prin 
planurile de școlarizare, vor fi folosite numai în scopul declarat al acestei politici. 
Informațiile și datele cuprinse în contractual de școlarizare , vor fi folosite numai 
pentru scopul declarat în cadrul acestei politici. 

Datele cu caracter personal ( date de identitate, adresa, cod numeric personal, numele 
părinților, numărul de telefon, adresa de e-mail, date privind nivelul de educație, sau orice alte 
asemenea date), vor fi prelucrare și utilizate de CAGHIS Comuna Valea Călugărească, 
numai dacă persoana vizată și-a dat în mod expres consimțământul pentru o astfel de 
prelucrare, cu respectarea prevederilor art. 7, alin . din Legea nr.677/2001. 

4. SCOPUL COLECTĂRII DATELOR 
CAGHIS Comuna Valea Călugărească prelucrează datele cu caracter personal ale elevilor cadrelor 

didactice personalului didactic-auxiliar și nedidactic, care îi sunt furnizate prin intermediul 
contractelor de școlarizare și al contractelor individuale de muncă. 

Datele cu caracter personal (date de identitate, adresa, cod numeric personal, număr de telefon, 
numele părinților, date privind educația, sau orice alte asemenea date), colectate de la persoana vizată, 
pot fi prelucrare și utilizate de către CAGHIS Comuna Valea Călugărească atât în scopul întocmirii, 
actualizării, completării bazei de date SIIIR , Edusal, Revisal, și alte aplicații ale Ministerului Educației 
Naționale, cât și în scopul completării și eliberării actelor de studii, în conformitate cu prevederile 
Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
și libera circulație a acestor date. 

CAGHIS Comuna Valea Călugărească colectează și o serie de informații care nu au caracter 
obligatoriu ( adresa de e-mail, numere de telefon) în vederea îmbunătățirii modului de comunicare cu 
elevii, părinții și reprezentanții legali ai acestora, salariați, utilizând comunicarea prin intermediul 
poștei electronice, și a telefoniei. 

5. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
CAGHIS Comuna Valea Călugărească îndeplinește cerințele minime de securitate a datelor 

cu caracter personal. 
Pentru a proteja datele cu caracter personal de distrugerea accidentală sau ilegală, de 

pierderea sau alterarea acestora și de accesul unor persoane neautorizate, CAGHIS Comuna  
Valea Călugărească utilizează metode și tehnologiide securitate pentru a proteja datele cu 
character personal colectate conform prevederile legale în vigoare. 

5.1. IDENTIFICAREA ȘI AUTENTIFICAREA UTILIZATORILOR 
Conducerea CAGHIS Comuna Valea Călugărească va desemna din rândul personalului 

persoana/persoanele având calitatea de utilizatori autorizați pentru operațiunile de 
prelucrare de date cu caracter personal. 

Accesul la computerele la care vor fi prelucrate datele cu caracter personal este 
restricțional cu cont de utilizator și parolă, fiecare utilizator având propriul său cont de 
utilizator, iar accesul unui utilizator la cont va fi automat refuzat de sistemul informațional 
după 3 introduceri greșite ale parolei. De asemenea, în mod automat sistemnul informațional 
va solicita schimbarea periodic a parolei. Schimbarea parolei se face numai de către 
utilizator/utilizatori. 

La introducerea parolei acestea nu sunt afișate clar pe monitor. 
Conturile de utilizator nefolosite o perioadă mai îndelungată de două luni vor fi 

dezactivate și distruse de persoana desemnată din cadrul CAGHIS Comuna Valea 
Călugărească. 
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5.2. COLECTAREA DATELOR 
Colectarea datelor cu caracter personal se face prin introducere direct de către persoana 

vizată prin completarea formularelor de înscriere la cursuri, disponibile pe pagina de internet 
wwwcaghis.ro, sau prin utilizatori care vor colecta, introduce datele cu caracter personal ale 
persoanei vizate din format fizic ( contract de școlarizare, contract individual de muncă, într-
un sistem informațional. 

Orice modificare a datelor cu caracter personal se poate face numai de către utilizatori. 
Operatorul a luat măsuri pentru sistemul informațional să înregistreze cine a făcut 
modificarea, data și ora modificării. 

Utilizatorilor le-a fost adus la cunoștință faptul că datele cu caracter personal care sunt 
prelucrate sunt confidențiale, precum și riscurile pe care le comport prelucrarea datelor cu 
caracter personal. 

5.3. ALTE MĂSURI DE SIGURANȚĂ 
Computere și alte terminale de acces sunt instalate în încăperi încuiate, situate în zone cu 

acces restricționat. 
Pentru menținerea securității prelucrării datelor cu caracter personal (în special 

împotriva virusilor informatici) CAGHIS Comuna Valea Călugărească va lua măsuri care vor 
consta în: 

a) Interzicerea folosirii de către utilizatori a programelor software care provin din 
surse externe sau dubioase; 

b) Informarea utilizatorilor în privința pericolului privind virușii informatici; 
c) Implementarea unor sisteme automate de devirusare și de securitate a sistemelor 

informatice; 
d) Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza de către 

utilizatori, numai în scopul pentru care au fost colectate; 
e) Se va evita folosirea tastei „Print Screen” de către utilizatori în timpul unei sesiuni 

de lucru; 
f) Utilizatorii sunt obligați să își închidă sesiunea de lucru și calculatorul atunci când 

părăsesc locul de muncă; 
Datele cu caracter personal prelucrate de către CAGHIS Comuna Valea Călugărească se 

vor stoca pe suport electronic sau arhivă pe suport hârtie, pentru perioada necesară pentru 
realizarea scopurilor în care au fost colectate. 

La încheierea operațiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal, respectiv la 
încetarea contratului de școlarizare, a contractului individual de muncă, datele cu caracter 
personal colectate și prelucrate se distrug, cu excepția actelor de studii, a registrelor și 
cataloagelor școlare care, potrivit prevederilor legale aplicabile se arhivează pe durată 
nelimitată. 

6. DREPTURILE PERSOANELOR VIZATE 
În conformitate cu dipozițiile Legii 677/2001, persoanele înregistrate, în calitate de 

persoane vizate, au următoarele drepturi: 
1. Dreptul la informare- dreptul de a obține de la CAGHIS Comuna Valea Călugărească, la 

cerere și în mod gratuit pentru o solicitate pe an, confirmarea faptului că datele care o 
privesc sunt sau nu prelucrate de CAGHIS Comuna Valea Călugărească; 

2. Dreptul de acces la date cu character personal-dreptul de a obține de la CAGHIS 
Comuna Valea Călugărească, la cerere și în mod gratuit, restificarea, actualizarea, 
blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal prelucrate de CAGHIS Comuna 
Valea Călugărească, în special a datelor incomplete sau inexistente, pe baza actelor 
doveditoare; 

3. Dreptul la intervenție asupra datelor cu caracter personal-dreptul de a obține de la 
CAGHIS Comuna Valea Călugărească, la cerere și în mod gratuit, transformarea în date 
anonime a datelor a căror prelucrare nu este conform cu Legea 677/2001. 
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4. Dreptul de opoziție-dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și 
legitime, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor 
în care există dispoziții legale contrare; 

5. Dreptul de nu fi supus unei decizii individuale-orice persoană are dreptul de a cere și 
de a obține: 

a) retragerea sau anularea oricărei decizii care produce efectele juridice în 
privința sa, adoptată exculusiv pe baza unei prelucrări de date cu character 
personal, efectuată prin mijloace automate, destinată să evalueze unele aspect 
ale personalității sale, precum competența profesională, credibilitatea, 
comportamentul sau ori alte asemenea aspect; 

b) reevaluarea oricărei altei decizii luate în privința sa, care o afectează în mod 
semnificativ, dacă decizia a fost adoptată excusiv pe baza unei prelucrări de 
date care întrunește condițiile prevățute la lit. a); 

6. Dreptul de a adresa justiției pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Legea 
677/2001, care au fost încălcate. 

7. TRANSFERUL ÎN STRĂINĂTATE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 
Datele cu caracter personal ale persoanelor vizate prelucrate de CAGHIS Comuna Valea 

Călugărească nu vor fi transferate în străinătate. 
 
Pentru mai multe detalii și informații orice persoană interesată se poate adresa Autorității 

Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având următoarele date 
de contact: 

Adresa: Bd. Gheorghe magheru, nr.28-30, Sector 1, Cod poștal 010336, București, România 
Telefon: +40 318 059 211; +040 318 059 212; Fax +40 318 059 602 
Adresa web: http:/www.dataprotection.ro/ 
 

 Pentru a reclama nerespectarea drepturilor garantate de Legea nr.677/2001 
persoanele vizate se pot adresa CAGHS Comuna Valea Călugărească, și în situația în care nu se 
rezolvă solicitatea, Autorității Naționale de Supaveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal sau/și instanțelor de judecată. 
 

Prezenta Politică de securitatea a prelucrărilor de date cu character personal, intră în 
vigoare la data de 25.05.2018. 

 
 
 
 
 

Colegiul Agricol „Gheorghe Ionescu-Sisești” Comuna Valea Călugărească 
Director, 

Prof. Barbu Mihaela-Florica 


