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              DECLARAȚIE  
               privind procesarea datelor cu caracter personal  
                la înmatricularea în anul universitar 2022/2023 

 
 
 
1. NUME / PRENUME: 
2. CNP: 
3. Sex: 
4. Data nașterii: 
5. Locul nașterii: 
6. Starea civilă: Căsătorit/ Necăsătorit 
7. Cetățenie: 
8. Adresă permanentă: 
9. Document de identitate: serie...... număr........................... 
10.Pașaport꞉ număr............................................................... 
11.Date de contact: telefon mobil ................................. email ............................................ 
 

 
în calitate de CANDIDAT, declar următoarele: 
 

• Am fost informat despre prevederile Regulamentului 679/26 aprilie 2016 privind protectia 
persoanelor fizice în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 
a acestor date. 

• Am fost informat că pot beneficia de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor mele 
și de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. 

• Am fost informat că datele cu caracter personal urmează să fie prelucrate și stocate în 
cadrul Universității POLITEHNICA din București în scopurile prevăzute de legislație în 
ceea ce privește calitatea mea de CANDIDAT. 

• Am fost informat că prelucrarea datelor mele este necesară în vederea îndeplinirii 
obligațiilor legale ce revin Universității POLITEHNICA din București, în calitate de 
operator de date cu caracter personal înregistrat sub numărul 3291, de a publica pe site-ul 
universității următoarele informații: numele complet, rezultate obținute. 

 

 
În conformitate cu Regulamentul UE 2016/679 (GDPR), termenii utilizați în cele ce urmează au 
semnificația definită în Regulament și sunt utilizați în acest sens în cadrul prezentului document: 
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• Date cu caracter personal: orice informație despre o persoană fizică identificată sau 

identificabilă; o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, 
direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, 
un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai 
multe elemente specifice legate de identitatea sa fizică, fiziologică, genetică, psihică, 
economică, culturală sau socială; 

• Prelucrare: orice operațiuni sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter 
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea mijloacelor 
automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea 
sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea prin transmitere, 
diseminare sau furnizare în orice alt mod, aliniere sau combinare, restricționarea, ștergerea 
sau distrugerea. 
 

În conformitate cu prevederile art. 15-22 din GDPR, subsemnatul __________________________  
am fost informat cu privire la drepturile mele și condițiile și consecințele exercitării acestor 
drepturi și anume: 
  

• Dreptul de acces la date, dreptul de a obține o confirmare a datelor care sunt prelucrate de 
la mine, precum și dreptul de acces la aceste date; 

• Dreptul de corectare, dreptul de a obține corectarea sau completarea datelor inexacte sau 
incomplete; 

• Dreptul la ștergerea datelor, dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care 
mă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar Universitatea POLITEHNICA din București are 
obligația de a șterge aceste date în condițiile respectării legislației în vigoare. Exercitarea 
dreptului de ștergere a datelor cu caracter personal trebuie efectuată astfel încât să nu 
afecteze condițiile de înscriere, în caz contrar candidatul își asumă toate consecințele care 
decurg din exercitarea dreptului de ștergere a datelor, inclusiv, în anumite situații, 
imposibilitatea înscrierii. ; 

• Dreptul la restricționarea prelucrării, în condițiile prevederilor art. 18 GDPR am dreptul de 
a obține de la UPB restricționarea prelucrării datelor, în condițiile în care această restricție 
nu afectează înmatricularea; 

• Dreptul la portabilitatea datelor, dreptul UPB de a primi datele candidatului cu caracter 
personal, într-un format structurat, utilizat în prezent și care poate fi citit automat, și de a 
transmite aceste date altui operator, în anumite circumstanțe; 

• Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizata, 
inclusiv crearea de profile; 

• Dreptul de a face o plângere în temeiul art. 77 GDPR cu Autoritatea Nationala de 
Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal; 

• Dreptul de a-mi retrage consimțământul în orice moment, asumându-mi în acest caz toate 
consecințele și fără a afecta legalitatea prelucrărilor datelor cu caracter personal efectuate 
de UPB pe baza consimțământului, înainte de retragerea acestuia. 
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Ținând cont de procedura de preînscriere prin care am trecut și luând la cunoștință informarea 
despre prelucrarea datelor cu caracter personal, prin exprimarea consimțământului, sunt de acord 
să fiu înmatriculat în anul universitar 2022-2023 și îmi dau acordul ca Universitatea 
POLITEHNICA București, în calitate de operator autorizat de date cu caracter personal, să 
prelucreaze datele în vederea înscrierii în anul universitar 2022-2023, în acord cu activitatea 
instituției și în conformitate cu legislația în vigoare. 
 
 
 
 
Nume și prenume 
SEMNĂTURĂ 
 

                      Data: 
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                  DECLARATION 
            regarding personal data processing upon matriculation 

               in the academic year 2022/2023 
 
 
 
 
1. LAST NAME AND FIRST NAME꞉ 
2. CNP: 
3. Sex: 
4. Date of birth: 
5. Place of birth: 
6. Marital status: Married / Single 
7. Citizenship: 
8. Permanent address: 
9. Identity document: series...... number........................... 
10. Passport꞉ number...... number...................................... 
11. Contact data: mobile phone ........................................email............................................ 
 
in the capacity as a CANDIDATE, declare the following: 
 

• I was informed about the provisions of the Regulations 679/26 April 2016 as to the 
protection of physical persons regarding the personal data processing and regarding the 
free circulation of these data. 

 

• I was informed that I can benefit from the right to access, intervention on my data and the 
right of not being subjected to an individual decision. 

 

• I was informed that the personal character data are to be processed and stored within the 
University POLITEHNICA of Bucharest for the aims provided in the legislation as regards 
my capacity as a CANDIDATE. 

 

• I was informed that my data processing is necessary in view of fulfilling the legal 
obligations incumbent to the University POLITEHNICA of Bucharest, as an operator of 
data with personal character registered under number 3291, to publish on the university 
site the following information: last and first name, results obtained. 

 
 
In accordance with the Regulations EU 2016/679 (GDPR), the terms used in what follows have 
the meaning defined in the regulation and they are used in this sense within this document: 
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• Data with personal character: means that any information on an identified or identifiable 
physical person; an identifiable physical person is a person that can be identified, directly 
or indirectly, especially by reference to an identification element, such as a name, an 
identification number, localization data, an online identifier, or to one or more specific 
elements, specific to its physical, physiological, genetic, psychical, economic, cultural or 
social identity; 

• Processing: means any operations or set of operations carried out on the personal character 
data or on the sets of personal character data, with or without the use of automated means, 
such as collecting, registering, organization, structuring, storing, adapting or modifying, 
extracting, consulting, using, disclosing by transmission, dissemination or providing in any 
other manner, alignment or combination, restricting, deleting or destroying. 

 

In accordance with the provisions of art. 15-22 in GDPR, the undersigned 
__________________________ was informed with regards to my rights and on the conditions and 
consequences of exercising these rights, namely: 
 

• The right to access data, the right to obtain a confirmation of the data that are processed 
from me, as well as the right to access these data; 

• The right to correct, the right to obtain correction or completion of inaccurate or incomplete 
data; 

• The right to delete data, the right to obtain deletion of data with personal character 
concerning me, without unjustified delays, and the University POLITEHNICA of 
Bucharest has the obligation to delete these data in the conditions of observance of the 
legislation in force. Exercising the right to deletion of personal character data must be 
carried out so that it should not affect the matriculation conditions, otherwise the candidate 
assumes all consequences that derive from exercising the right to deleting of data, 
including, in certain situations, the impossibility of matriculation; 

• The right to restricting the processing, under the stipulations of art. 18 GDPR you have the 
right to obtain from us the restriction of your data processing, on condition that such 
restriction should not affect matriculation; 

• The right to data portability, the right to receive your data with personal character, in a 
structured format, currently used and that can be automatically read, and to transmit these 
data to another operator, under certain circumstances; 

• The right of not being the object of a decision based exclusively on the automated 
processing, including creating of profiles; 

• The right to make a complaint under the art. 77 GDPR with the National Supervisory 
Authority for Personal Character Data Processing; 

• The right to withdraw my consent at any moment, assuming in this case all the 
consequences and without affecting the legality of personal data processing carried out by 
UPB on the basis of the consent, before its withdrawal. 
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Taking into account the pre-enrolment procedure I have passed through, and taking note of the 
university briefing about personal data processing by expressing my consent, I agree to be 
matriculated in the academic year 2022-2023 and I give my consent that the University 
POLITEHNICA of Bucharest, in the capacity as an authorized personal data operator, process the 
data in view of matriculation in the academic year 2022-2023, in agreement with the institution 
activity and in accordance with the legislation in effect. 
 
 
Last name, first name 
SIGNATURE 
 

 
Date: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


