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METODOLOGIA PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 

PERSONAL 

 

 

I. TEMEIUL JURIDIC AL PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal de către Institutul Teologic Penticostal se face în baza 

prevederilor din: 

Legea Educației Naționale nr. l/2011; 

Legea 288/2004 privind organizarea studiilor universitare; 

Regulamentul UE nr. 679 / 2016 

OUG 75/ 12.07.2005, privind asigurarea calității educaționale aprobată prin Legea nr. 87/2006; 

OM 3928/2005 privind asigurarea  calității  serviciilor educaționale în instituțiile  de învățământ 

superior; 

H.G. 404/2006 privind organizarea și desfășurarea studiilor universitare de masterat 

OM 4868/2006 privind Suplimentul de diploma; 

OM 3666/2012 privind codul drepturilor și obligațiilor studentului: 

OM 6511/19.11.2014 pentru aprobarea Metodologiei privind mobilitatea academică a studenților; 

Metodologia organizării și desfășurării concursului de admitere 

Regulamentul privind organizarea și desfășurarea examenelor de licență și disertație 

Regulamentul actelor de studii pentru învățământul superior, aprobat prin OM nr. 657 / 2014.

 Institutul Teologic Penticostal din Bucureşti aparţine Cultului Creştin Penticostal din România 

şi este o instituţie confesională de învăţământ superior acreditată prin Legea Nr. 194 din 21 octombrie 

2008, publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI PARTEA I Anul 176 (XX) - Nr. 724, 

Vineri, 24 octombrie 2008. 

  

 

II. PERSOANELE COMPETENTE PENTRU PRELUCRAREA ȘI GESTIONAREA ȘI 

PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Institutul Teologic Penticostal din București  colectează  și  prelucrează  datele  cu  caracter 

personal ale studenților în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în 

scopul furnizării serviciilor educaţionale. 

Din punct de vedere al Regulamentului UE nr. 679 / 2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter  

personal  îndeplinește  una  dintre  următoarele  condiții:  persoana  vizată  și-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 terțe părţi. 

Persoanele mandatate pentru prelucrarea și gestionarea datelor cu caracter personal ale studenților 

sunt următoarele: Rectorul, Decanul, secretarul șef al Institutului Teologic Penticostal din București, 

secretarul șef al Facultății de Teologie Penticostală, Directorul economic al Institutului Teologic 

Penticostal.  
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Persoanele mandatate pentru prelucrarea și gestionarea datelor cu caracter personal au 

obligativitatea de a raporta anumite date cu caracter personal al studenților (nume, prenume, CNP, 

serie și număr CI, domiciliu, situație școlară), autorităților competente și anume:  

• Ministerul Educației Naționale și consiliile subordonate acestuia  

• Servicii de asistenţă medicală (CASMB)  

•Poliţie, Parchet , Instanțe 

Informaţiile colectate despre studenții Institutului Teologic Penticostal sunt păstrate în formă 

scrisă și / sau în formă electronică. Persoanele competente pentru prelucrarea și gestionarea 

informațiilor cu caracter personal au obligația să se asigure că informaţiile pe care le deține sunt 

păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu acces autorizat pentru personalul 

desemnat în acest sens.  

De asemenea, ITPB se asigură că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere 

contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care 

datele prelucrate de acestea identifică sau ar putea identifica o persoană.  

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe serverele Institutului Teologic Penticostal 

din București.   Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în 

conformitate cu cerinţele legale, cu reglementările interne ale Institutului Teologic Penticostal din 

București și cu cele mai bune practici din acest domeniu. 

 

III. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE STUDENȚILOR PRIVIND PRELUCRAREA ȘI 

GESTIONAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

III 1. Obligații 

 

Studenții Institutului Teologic Penticostal au obligația să furnizeze datele cu caracter personal 

pentru îndeplinirea scopului  îndeplinirii atribuţiilor legale ce îi revin conform legii, respectiv în scopul 

furnizarii serviciilor educaţionale, iar refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în 

funcţionarea şi organizarea serviciilor educaţionale. 

 

III 2. Drepturi 

 

Conform Regulamentului UE nr. 679 / 2016, studenții Institutului teologic Penticostal au 

următoarele drepturi:  

 accesul la datele personale care îi privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea 

prelucrării, 

  dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.  

 dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a se 

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 Conform Regulamentului nr. 679 / 2016 - GDPR, aveți dreptul de a 

depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 

Caracter Personal.  

 dreptul de a cere o copie a informațiilor deținute de Institutul Teologic Penticostal prin 

formularea unei solicitări de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre 

dumneavoastră sau pentru a vă actualiza informațiile, contactați Institutul Teologic 

Penticostal din București, prin intermediul adresei de e-mail secretariat@itpbucuresti.ro , 

mailto:secretariat@itpbucuresti.ro
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secretariat_itpb@itpbucuresti.ro . Pentru a vă putea răspunde într-un mod eficient, va trebui 

să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume, prenume, CNP și adresă). Datele de natură 

personală deținute de către Institutul Teologic Penticostal din București sunt supuse 

condițiilor din Regulamentul UE nr. 679 / 2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de 

acces la toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva 

anumitor limitări. 

 

Prezenta metodologie a fost aprobată în şedinţa Senatului ITPB din                           . 

 

 

 

Rector 
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