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Notă de informare privind prelucrarea datelor în cadrul Proiectului – Program de consiliere și 
orientare în carieră pentru elevi 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS - Bd. Decebal nr. 11, 
București, sector 3, informează prin prezenta despre prelucrarea datelor cu caracter 
personal și drepturile persoanelor vizate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 
privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrare datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE 
al Parlamentului European și al Consiliului Uniunii Europene (denumit în continuare 
G.D.P.R), precum și în conformitate cu alte prevederi legale aplicabile în domeniu. 

Unitățile de învățământ care asigură înscrierea preliminară acționează în calitate de 
operatori independenți de date cu caracter personal, fiind responsabile în totalitatea de 
conformitatea procesului de colectare, prelucrare și respectare a drepturilor garantate 
ale persoanelor vizate.  

Exercitarea drepturilor garantate persoanelor vizate privind alte activități de prelucrare 
decât cele indicate în cadrul prezentei Note de informare se vor adresa către punctele de 
contact indicate de către unitățile de învățământ.  

Prin completarea și transmiterea formularului de înscriere în cadrul Proiectului – Program 
de consiliere și orientare în carieră pentru elevi, participanții și reprezentanții legali ai 
minorilor declară în mod expres că au citi, au înțeles și sunt de acord cu Regulamentul 
Proiectului și prezenta Notă de informare privind prelucrarea datelor de către Centrul de 
Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS, în calitate de operator. 

 

În cadrul Operatorului, Responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat în scris fie 
la adresa -   Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS – 
Bulevardul Decebal nr. 11, bloc S14, București sector 3 sau prin e-mail: dpo@proedus.ro. 
În situația în care există întrebări, sugestii/sesizări ori în vederea exercitării drepturilor  
garantate privind protecția datelor cu caracter personal, este recomandată contactarea 
responsabilului cu protecția datelor, folosind datele de mai sus.  

 

Sursa datelor cu caracter personal  

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS colectează date 
personale direct de la persoanele vizate (participanți / reprezentanți legali / profesori) 
precum și de la unitățile de învățământ pentru înscrierea preliminară și de la specialiștii 

mailto:dpo@proedus.ro
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care întocmesc fișe privind fiecare elev în parte ce conțin concluziile și interpretările 
proprii privind cariera potrivită în funcție de factorii analizați.  

Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal de către PROEDUS 

Scopurile in care sunt prelucrate datele cu caracter personal de către PROEDUS constau 
în principal în următoarele: 

i. Organizarea și desfășurarea proiectului ” Program de consiliere și orientare în 
carieră pentru elevi” – înscriere, desfășurare activități proiect – participarea la 
activități (de grup sau individuale), întocmire și transmitere dosar individual 
participant  

ii. gestionarea și pregătirea rapoartelor în scopuri interne, inclusiv 
organizatorice și/sau de raportare către ordonatorul principal de credite – 
Primăria Municipiului București și/sau către orice alte entități publice 
partenere; 

iii. întocmirea (inclusiv comunicarea) de baze de date, situații, raportări și 
documente necesare desfășurării activităților, inclusiv, dar fără a se limita la 
procedurile legale de evidență a modului de cheltuire a fondurilor bugetare; 

iv. îndeplinirea obligațiilor legale și contractuale asumate de către PROEDUS 
pentru desfășurarea Proiectului ”Program de consiliere și orientare în carieră 
pentru elevi”; 

v. orice cereri, pretenții, acțiuni în legătură cu proiectul ”Program de consiliere și 
orientare în carieră pentru elevi”, inclusiv cereri formulate în temeiul 
prevederilor Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes 
public; 
 

Categorii de date cu caracter personal 

- datele personale participanți:  

  - înscriere: Nume și prenume, adresă de e-mail1, număr de telefon, 
unitatea de învățământ, clasa, sectorul în care este situată unitatea de 
învățământ, data nașterii, adresă. Înscrierea se face online, în cadrul website-ului 
www.toe.hubproedus.ro. Fiecărui participant îi va fi alocat un cod unic după 
transmiterea formularelor de înscriere ce va fi utilizat pentru identificare la 
desfășurarea activităților și îi va fi deschis un cont în cadrul platformei 
www.toe.hubproedus.ro unde va putea accesa dosarul său.  

                                                            
1 Trebuie furnizată o adresă reală, aceasta fiind verificată pentru validarea înscrierii 

http://www.toe.hubproedus.ro/
http://www.toe.hubproedus.ro/
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  - deschidere cont:  nume și prenume, adresă de e-mail, cod unic individual.  

  - oferirea de răspunsuri la teste și chestionare adaptate vârstei, pregătirii 
și momentului decizional în care se află, chestionare de interese și preferințe, ce 
vor fi transmise împreună cu formularul de înscriere – cod unic individual, 
răspunsuri oferite, interpretare răspunsuri, concluzii specialiști. Concluziile 
specialiștilor se vor concretiza într-un Raport pe care elevii îl vor avea în Dosarul 
individual. 

  - participare la activități de grup: cod unic individual, activitatea la care 
participantul dorește să se înscrie, intervalul orar de participare, verificare 
prezență (nume și prenume, semnătură sau cod QR alocat individual), raport 
individual pentru fiecare elev sau pentru grupă. Rapoartele vor fi întocmite de 
către specialiști.    

  - participare la activități de consiliere individuale desfășurate cu specialiști:  
cod individual, concluziile specialiștilor care vor fi incluse în cadrul Dosarului 
elevului. În cazul desfășurării sesiunile de consiliere prin intermediul platformei 
ZOOM, pot fi prelucrate date suplimentare precum imagine și voce. Operatorul, 
în calitate de utilizator a serviciilor platformei Zoom, nu colectează și nu obţine 
informații referitoare la conţinutul datelor prelucrate de către platforma Zoom şi 
la utilizarea acestora de către platforma Zoom. Pentru mai multe informaţii, vă 
rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate a Zoom la adresa 
https://zoom.us/privacy. 

  - întocmirea dosarului individual: cod unic individual, adresă de e-mail, 
nume și prenume, rapoarte specialiști, concluzii specialiști, răspunsuri teste și 
chestionare, interpretare răspunsuri teste și chestionare, suprapunerea profilului 
personal (aptitudini individuale, capacități cognitive, trăsături de comportament, 
motivație pentru învățare, relaționare interpersonală, trăsături de personalitate) 
cu domeniile profesionale. 

- date cu caracter personal reprezentanți legali: înscriere: nume și prenume, adresă 
de e-mail, număr de telefon, adresă, data nașterii, semnătură 

- date cu caracter personal coordonator unitatea de învățământ: nume și prenume, 
unitatea de învățământ, număr de telefon, adresă de e-mail, clasă, semnătură 

- date cu caracter personal pentru oferirea de răspunsuri la întrebări / solicitări/ 
plângeri– nume, prenume, adresa de corespondență/ email – telefon; 

- date cu caracter personal participanți pentru fotografii, filmări participanți 
activități desfășurate în cadrul proiectului – imagine, voce, nume și prenume, 
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adresă reprezentant legal, nume și prenume minor, semnătură – poze, filmări 
participanți activități desfășurate în cadrul proiectului. 

 

Temeiul legal al prelucrării 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de către PROEDUS, după caz, pe bază:  

a) necesității organizării și desfășurării proiectului ” Program de consiliere și orientare 
în carieră pentru elevi” (înscriere, participare la activitățile de grup sau individuale, 
verificarea prezenței la activități, întocmirea dosarului individual al elevilor 
participanți, transmiterea dosarului individual).   

b) necesitatea îndeplinirii obligațiilor legale care revin PROEDUS în conformitate cu 
prevederile Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Proiecte 
Educaționale și Sportive București – PROEDUS, aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 
296/30.09.2021, Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informațiile de 
interes public, O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ; Legea nr.98/2016, 
privind achizițiile publice, legislația financiar contabilă aplicabilă; 

c) îndeplinirea sarcinilor care servesc interesului public în conformitate cu obiectul 
de activitate al Operatorului PROEDUS constând în inițierea, organizarea și 
derularea unor acțiuni, proiecte, programe proprii, acordarea de sprijin financiar 
pe bază de selecție pentru realizarea unor programe și proiecte educative, 
sportive, cultural-educaționale, turistice, artistic-educaționale, civice, sociale. 

d) consimțământ – realizare de materiale foto-video – imagine, voce.  

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 

Datele cu caracter personal nu vor fi dezvăluite altor persoane, cu excepția 
împuterniciților, persoanelor desemnate pentru activitățile de consiliere pentru elevi 
(activități individuale sau de grup), partenerilor contractuali ai PROEDUS care au 
acces/necesită acces la aceste informații/ date personale, în contextul serviciilor lor și a 
cazurilor în care PROEDUS trebuie să respecte obligații impuse de legislația în vigoare 
prin transmiterea datelor unor autorități sau alte organisme publice, inclusiv către 
ordonatorul principal de credite, autorități cu atribuții în domeniul financiar-fiscale în 
cazul cărora se impune divulgarea datelor cu caracter personal.  

În situația organizării de sesiuni de consiliere online, Operatorul utilizează platforma 
ZOOM. Operatorul, în calitate de utilizator a serviciilor platformei Zoom, nu colectează 
și nu obţine informații referitoare la conţinutul datelor prelucrate de către platforma 
Zoom şi la utilizarea acestora de către platforma Zoom. Pentru mai multe informaţii, vă 
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rugăm să consultaţi Politica de confidenţialitate a Zoom la adresa 
https://zoom.us/privacy.  

Transfer date cu caracter personal. Măsuri siguranță 

Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – PROEDUS  nu realizează 
transferuri de date cu caracter personal în afara Spațiului Economic European.  

În orice situație care implică divulgarea datelor cu caracter personal către entități terțe 
(publice și/sau private) Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – 
PROEDUS depune toate diligențele tehnice și organizatorice în vederea asigurării unei 
protecții adecvate pentru protejarea informațiilor cu caracter personal în conformitate 
cu prevederile legale privind protecția datelor cu caracter personal. 

În cazul efectuării transferurilor transfrontaliere de Date cu Caracter Personal, PROEDUS se va 
asigura de existența unei Decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecție pentru 
asigurarea protecției Persoanelor Vizate.  În absența unei decizii a Comisiei Europene, 
Operatorul a oferit şi s-a asigurat că există garanţii adecvate şi există drepturi opozabile şi căi 
de atac eficiente pentru Persoanele Vizate. În această situaţie, PROEDUS se asigură că sunt 
utilizate garanţii care echivalează cel puţin cu aplicarea clauzelor contractuale standard în 
ultima formă a acestora adoptată de către Comisia Europeană şi/sau alte mecanisme impuse 
de către Operator. 

În absența unei decizii privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie în conformitate cu 
articolul 45 alineatul (3) din G.D.P.R sau a unor garanţii adecvate în conformitate cu articolul 46 
G.D.P.R, Operatorul se va asigura că efectuarea transferului în afara Spațiului Economic 
European se poate realiza exclusiv în situația în care persoana vizată şi-a exprimat în mod 
explicit acordul cu privire la transferul propus, după ce a fost informată asupra posibilelor riscuri 
pe care astfel de transferuri le pot implica pentru persoana vizată ca urmare a lipsei unei decizii 
privind caracterul adecvat al nivelului de protecţie şi a unor garanţii adecvate. 

Pentru mai multe informații privind transferurile efectuate și riscurile privind 
transferurile către state care nu conferă un nivel de protecție adecvat, vă rugăm să 
contactați responsabilul cu protecția datelor la următoarele date de contact: 
dpo@proedus.ro, sau la adresa: Bdul. Decebal, nr 11, sector 3, București.   

Securitatea datelor cu caracter personal 

PROEDUS va depune toate eforturile pentru a vă proteja datele cu caracter personal 
aflate în posesia sau sub controlul PROEDUS prin stabilirea unor măsuri de securitate 
adecvate, în vederea prevenirii accesării, colectării, utilizării, divulgării, copierii, 
modificării sau amplasării/depozitării neautorizate, precum si a altor riscuri similare.  

https://zoom.us/privacy
mailto:dpo@proedus.ro
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Toate documentele prezentate/necesare pentru îndeplinirea formalităților de 
participare în cadrul Proiectului ” Program de consiliere și orientare în carieră pentru elevi” 
(cod individual, nume și prenume, vârstă, unitatea de învățământ, clasa), precum și orice 
alte documente care conțin datele cu caracter personal sunt tratate ca reprezentând 
informații confidențiale, fiind aplicate măsurile tehnice și organizatorice implementate 
la nivelul PROEDUS.  

În cadrul comunicărilor realizate între entitățile publice și/sau entități terțe vor fi utilizate 
adrese de email securizate, iar transmiterea documentelor se va realiza în regim securizat 
pe bază de parole de acces și roluri de acces. 

Perioada stocării datelor 

Datele cu caracter personal vor fi păstrate pentru perioadă de timp necesară 
conformării cu obligațiile legale de păstrare a informațiilor, precum și a altor legi, 
reglementări și/sau alte prevederi specifice normelor aplicabile în sectorul public. În 
ceea ce privește datele prelucrate în baza consimțământului dumneavoastră (imagine, 
voce), acestea vor fi prelucrate pentru o perioadă de 5 ani sau până la retragerea 
consimțământului dumneavoastră, oricare dintre acestea intervine mai întâi. 

Drepturile persoanei vizate constau în următoarele 

i. Dreptul de acces -  dreptul de a obține o confirmare/infirmare din partea 
PROEDUS dacă se realizează prelucrarea datelor cu caracter personal care privesc 
persoana, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informații privind 
modalitatea în care acestea sunt prelucrate. 

ii. Dreptul la portabilitatea datelor  - dreptul persoanei vizate de a primi datele 
personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit 
automat și dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator (controlor, 
procesator), daca acest lucru este fezabil și rezonabil din punct de vedere tehnic.  

iii. Dreptul la opoziție - dreptul persoanei vizate de a se opune prelucrării datelor 
personale. În situația în care există o justificare legală privind prelucrarea, care 
prevalează intereselor și drepturilor garantate prin acest drept, ori există un 
interes public ori scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, 
acest drept nu poate fi exercitat în mod neîngrădit. 

iv. Dreptul la rectificare - dreptul la corectarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor 
cu caracter personal inexacte ori care conțin inexactități sau care nu sunt actuale. 
Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, 
cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune 
eforturi disproporționate. 



 

ADRESA: Bulevardul Decebal nr.11, Sector 3, București, cod poștal 030967 
E-MAIL: contact@proedus.ro 
 

22 

v. Dreptul la ștergerea datelor ("de a fi uitat") - dreptul de a solicita  ștergerea 
datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică 
unul dintre următoarele motive: acestea nu mai sunt necesare pentru 
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate, retragerea 
consimțământului și inexistența unui alt temei juridic pentru prelucrare;  

vi. Dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul poate fi exercitat de către 
persoanele vizate, în cazul în care persoana contestă exactitatea datelor, datele 
sunt obținute ilegal sau nu mai sunt necesare scopului în care au fost colectate. 
Restricționarea pentru inexactitate se realizează pe o perioadă care ne permite 
verificarea corectitudinii datelor; restricționarea datelor înseamnă marcarea 
acestora și neutilizarea viitoare. 

vii. Dreptul de a nu fi evaluat exclusiv pe baza prelucrării automate - Persoana vizată 
are dreptul de a nu fi supusă unei decizii care o afectează într-o măsură 
semnificativă, bazată exclusiv pe o prelucrare automată, fără intervenție umană. 
De asemenea, persoana vizată va fi informată cu privire la rațiunea acestor 
procese decizionale automatizate sau de creare a profilurilor, cu privire la 
semnificația și consecințele acestora, și trebuie să i se ofere dreptul să solicite 
intervenția din partea unei persoane fizice, să își exprime punctul ei de vedere și 
să poată contesta decizia.  

viii. Dreptul de a formula o plângere în fața autorităților competente - Persoana vizată 
are dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere a 
prelucrării (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter Personal București sector 1, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, 
adresa de e-mail anspdcp@dataprotection.ro sau la numărul de telefon 
+40.318.059.211.) ori în fața instanțelor competente. 

 

Responsabilul cu protecția datelor.  

În cadrul operatorului - Centrul de Proiecte Educaționale și Sportive București – 
PROEDUS, responsabilul cu protecția datelor poate fi contactat în scris la adresa de email 
– dpo@proedus.ro  sau în scris la adresa Operatorului – PROEDUS – București, Bd 
Decebal nr. 11 sector 3. 

În situația în care există întrebări sau sugestii/sesizări ori pentru exercitarea drepturile 
garantate privind protecția datelor, poate fi contactat Responsabilul cu protecția 
datelor, folosind datele de contact indicate mai sus.  În vederea identificării persoanei 
vizate, este posibil să solicităm documente sau informații suplimentare. Toate 
solicitările vor fi soluționate cu promptitudine, în conformitate cu legislația aplicabilă, 
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și în mod gratuit. Informațiile privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri referitoare 
la drepturile persoanei vizate vor fi transmise, fără întârzieri nejustificate și în orice caz 
în cel mult o lună de la primirea cererii. Conform legii, această perioadă poate fi 
prelungită cu două luni atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și 
numărul cererilor. În această situație persoana vizată va fi informată cu privire la orice 
astfel de prelungire, în termen de o lună de la primirea cererii, inclusiv asupra motivelor 
întârzierii. În cazul în care persoana vizată introduce o cerere în format electronic, 
informațiile vor fi furnizate în format electronic acolo unde este posibil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




