DEPARTAMENTUL PENTRU PREGĂTIREA PERSONALULUI DIDACTIC

Str. Nicolae Bălcescu 56, 500019 – Brașov
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COLOCVIUL DE ADMITERE - GRADUL DIDACTIC I
FEBRUARIE 2022

➢ Înscrierea la colocviu:
- în perioada 03-31 ianuarie 2022;
- ONLINE, pe platforma Universității Transilvania din Brașov, accesând linkul:
https://drive.unitbv.ro/apps/forms/gE8JB3DbwykiPBSc
- pentru completarea formularului de înscriere, vă rugăm ca în prealabil să achitați
taxa în valoare de 100 lei (menționarea numărului și datei documentului de plată este
obligatorie în formular).
NOTĂ: Taxa va fi achitată în contul RO08TREZ13120F330500XXXX (beneficiar
Universitatea Transilvania Brașov, cod fiscal 4317754) – cu mențiunea Taxă procesare dosar
grad didactic I.
- pentru a vă exprima acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal, vă
rugăm să citiți cu atenție documentul atașat acestui anunț.

➢ Desfășurarea colocviului:
- 04-05 februarie 2022, începând cu ora 09.00;
- în Corpul K al universității (Nicolae Bălcescu 56 Brașov);
- conform programării pe săli și intervale orare, care va fi postată în prealabil.

➢ Pentru mai multe informații:
Tel: 0268-470190
https://didactic.unitbv.ro/departamentul-pentru-pregatirea-personaluluididactic/grade-didactice

INFORMARE PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL PROCEDURII DE ORGANIZARE
EXAMEN PENTRU ACORDAREA GRADULUI DIDACTIC I, SERIA 2022-2024
Universitatea TRANSILVANIA din Braşov, cu sediul în municipiul Braşov, bd. Eroilor nr. 29, județul Braşov, în calitate de
operator date cu caracter personal, prelucrează datele dvs. cu caracter personal în temeiul și cu stricta respectare a
prevederilor Regulamentului UE nr. 679/2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal în scopul declarat examen pentru acordarea gradului didactic I, seria 2022-2024, conform OMENCS
nr.6125/2016 modificată prin OMEN nr. 5649/2017 şi metodologiei proprii.
Vă informăm că, având în vedere raportul juridic care urmează să fie încheiat între operator, pe de o parte și dvs., pe de altă
parte, refuzul dvs. de a vă da consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal va conduce la imposibilitatea
derulării acestui raport juridic în temeiul art. 6 şi 7 din Regulament fapt pentru care în lipsa acordului veți fi eliminat din
examen, fără a fi imputabil instituției de învățământ.
Având în vedere că fără acest acord de prelucrare date cu caracter personal operatorul nu va putea derula cu dvs.
procedura de examen pentru acordarea gradului didactic I, seria 2022-2024, semnarea prezentei informări constituie acord
prealabil, scris, în vederea prelucrării datelor dvs. cu caracter personal conform celor de mai jos.
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt necesare şi vor fi prelucrate pentru atingerea următoarelor obiective:
A) pentru derularea procedurii de examen pentru acordarea gradului didactic I, seria 2022-2024;
B) pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv educație şi cultură, în sensul inițierii şi derulării de raporturi
juridice între dumneavoastră și UniTBv;
C) în vederea arhivării datelor dvs. de candidat la examenul pentru acordarea gradului didactic I, seria 2022-2024, respectiv
pentru arhivarea documentelor dvs. din dosarul de candidat, respectiv arhivarea permanentă a dosarului după eliberarea
diplomei.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai acelor utilizatori din cadrul
UniTBv care au obligația de prelucrare date cu caracter personal dar şi obligația corelativă de confidențialitate a acestora.
Pentru orice cereri cu privire la aplicarea regulamentului, retragerea consimțământului, accesul la aceste date cu caracter
personal, puteți adresa o cerere în acest sens Prorectorului cu Relații Publice al UniTBv care va redirecționa cererea dvs.
responsabilului cu protecția datelor, astfel încât să primiți un răspuns prompt în cel mai scurt timp posibil.
În temeiul art. 7 din Regulamentul nr. 679/2016 aveți dreptul să va retrageți oricând acest consimțămând acordat prin
semnarea prezentei informări, printr-o simplă cerere scrisă adresată UniTBv în acest sens. Vă comunicăm însă că
retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal poate conduce la denunțarea unilaterală
a raporturilor juridice care vor fi în vigoare la acel moment, dacă din motive reale și obiective acestea nu mai pot fi derulate
ca urmare a retragerii consimțământului.
În temeiul art. 13 din acelaşi Regulament, aveți dreptul de a obține următoarele informații cu privire la datele colectate de
UniTBv, aveți dreptul la acces la aceste date, la rectificarea şi chiar la restricționarea prelucrării lor. Totodată, aveți dreptul
să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitați ştergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute
expres de lege, când prelucrarea datelor de către UniTBv este obligatorie. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți
adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată către Prorectoratul cu Relații Publice, care va înainta solicitarea dumneavoastră
conducerii şi responsabilului cu protecția datelor.

De asemenea, împotriva modului în care UniTBv efectuează operațiunea de colectare şi prelucrare date cu caracter
personal aveți dreptul de a depune plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
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