Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru candidaţii la concursul de
admitere şi studenţi
în temeiul prevederilor art. 13 din Regulamentul (UE) nr. 679/2016
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”, cu sediul în mun. Braşov, str. Mihai Viteazul nr. 160, jud. Braşov,
reprezentată legal prin Comandant (Rector) General de flotilă aeriană conf. univ. dr. Gabriel RĂDUCANU,
prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale.
Datele de contact ale persoanei responsabile cu protecţia datelor: Lt.col.Cătălin PASCAL (gdpr@afahc.ro)
Scopul prelucrării şi colectării datelor
Academia Forţelor Aeriene „Henri Coandă”colectează şi prelucrează datele dumneavoastră cu caracter
personal în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul furnizarii serviciilor
educaţionale şi a gestionării sistemului de resurse umane pentru nevoile Ministerului Apărării Naţionale.
Sunteţi obligat (ă) să furnizaţi aceste date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopului menţionate mai
sus, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor
educaţionale şi a gestionării parcursului dumneavoastră în cariera militară.
Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal
Informaţiile sunt prelucrate în mod legal cu scopul de a respecta prevederile legale, conform Legii 1 / 2011 –
Legea Educaţiei Naţionale, Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare, OMEN nr. 6102/2016 –
Metodologia cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de masterat şi de
doctorat, HG 607/2014 privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii care vor fi eliberate absolvenţilor
ciclului I - studii universitare de licenţă şi HG 728/2016 – privind aprobarea conţinutului şi formatului actelor de studii
care vor fi eliberate absolvenţilor ciclului II - studii universitare de masterat şi absolvenţilor ciclului I şi ciclului II de
studii universitare oferite comasat, Legii 80/1995 – statutul cadrelor militare.
Din punct de vedere al Regulamentului UE nr. 679 / 2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal
îndeplineşte una dintre următoarele condiţii: persoana vizată şi-a dat consimţământul, este necesară în baza unui
contract, este necesară în baza unei obligaţii legale, este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini în interes public sau
este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terţe părţi.
Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal
Suntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente. Există cazuri în care trebuie
să transmitem informaţii precum: nume, prenume, CNP, serie şi număr CI, domiciliu, situaţie şcolară, CV. Destinatarii
informaţiilor sunt: alte structuri din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul
Finanţelor Publice, Poliţie, Parchet, Instanţe.
Cum protejam informaţiile confidenţiale colectate
Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă şi / sau în formă electronică. Ne
asigurăm că informaţiile pe care le deţinem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat şi cu acces
autorizat pentru personalul desemnat în acest sens.
De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să
implementeze măsuri tehnice şi organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea
identifică sau ar putea identifica o persoană.
Drepturi persoanei vizate legate de prelucrarea datelor cu caracter personal
Conform Regulamentului UE nr. 679 / 2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă
privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi
dreptul la portabilitatea datelor. În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat,
precum şi de a vă adresa instanţei de judecată competente.
Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.
În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi
dreptul de a vă retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimţământului înainte de retragerea acestuia.
Dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii de supraveghere
Conform Regulamentului nr. 679 / 2016 - GDPR, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe detalii se pot obţine accesȃnd adresa
http://www.dataprotection.ro/.

