
ACORD DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

         Subsemnatul/a ____________________________________________________________________ parintele/ 
tutorele legal al elevului/ei________________________________________________________________ imi 
exprim acordul ca in conformitate cu GDPR (General Data Protection Regulation) sau 
Regulamentul de protecție a datelor cu caracter personal, Liceul Teoretic "George Calinescu" 
cu sediul in strada Biserica Amzei nr 20-24 sector 1 Bucuresti sa prelucreze urmatoarele 
categorii de date : 
 
I - Date cu caracter personal : 

1. CNP-ul elevului  
2. data nașterii elevului 
3. locul nasterii elevului 
4. adresa de domiciliu a elevului si a parintilor / tutore legal 
5. numele complet al elevului si al parintilor / tutore legal 
6. adresa de e-mail a elevului/parintilor/tutore legal 
7. numarul de telefon al elevilor/parintilor/tutore legal 
8. foto/video/audio 

II - Datele personale cu caracter sensibil: 

1. etnia 
2. analizele medicale   
3. venitul anual realizat de elev / membrii familiei  
4. eventualitatea existentei unui parinte decedat 
5. religia 

Datele cu caracter personal sunt folosite in urmatoarele scopuri:  
1,2,3,5,7 - in scopul completarii acestora pe actele de studiu; in Registrul matricol; pe 
adeverintele de elev eliberate la solicitarea acestuia/a parintilor/tutorelui legal; pe cererile 
de transfer; pe statele de plata in cazul acordarii burselor; in completarea documentelor 
necesare pentru acordarea alocatiei de stat dupa implinirea varstei de 18 ani; in cadrul 
aplicatiilor informatice SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România); 
in cadrul aplicatiei informatice de Bacalaureat sau in cazul solicitarii Ministerului Educatiei 
Nationale prin intermediul Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti sau 
Inspectoratul Scolar al Sectorului 1 Bucuresti in alte scopuri decat cele mentionate mai sus. 
4,5,6,7 - pentru contactarea elevului/parintelui/tutorelui legal in scopuri legate de 
activitatea, comportamentul, frecventa elevului in cadrul Liceului Teoretic "George 
Calinescu"; pe cererile de transfer;  
8 - pentru completarea actelor de studiu, pentru mentinerea sigurantei scolare in cadrul 
unitatii de invatamant, in cadrul diverselor activitati desfasurate in cadrul unitatii de 
invatamant precum sunt manifestarile legate de Ziua Liceului, activitatile desfasurate in 



cadrul programului Scoala Altfel;   in cadrul examenelor de Atestat profesional si de 
Bacalaureat in timpul desfasurarii probelor 
Datele personale cu caracter sensibil sunt solicitate in urmatoarele scopuri: 
1. etnia -  in cazul repartitiei elevilor pe locurile speciale pentru elevii de etnie rroma 
2. analizele medicale - prin solicitarea la inscriere a fisei medicale conform OMEN 4794 alin 
2 punctul e); in cazul solicitarii scutirii de ora de Educatie fizica si sport sau in cazul depunerii 
dosarului de bursa medicala unde aspectele privind starea de sanatate a elevului sunt 
relevante in indeplinirea criteriilor de acordare a bursei conform Criteriilor generale de 
acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar d e stat - Anexa la 
OMECTS nr. 5576/7.10.2011   
3. venitul anual realizat de elev / membrii familiei - in cazul depunerii dosarului de bursa 
unde venitul lunar/anual este relevant pentru incadrarea elevului in criteriile de acordare a 
burselor conform Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din 
învățământul preuniversitar de stat - Anexa la OMECTS nr. 5576/7.10.2011  
4. eventualitatea existentei unui parinte decedat - in cazul depunerii dosarului de bursa de 
orfan unde este necesara prezentarea unei copii a certificatului de deces conform 
Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul 
preuniversitar de stat - Anexa la OMECTS nr. 5576/7.10.2011  
5. conform art 18, aliniatul 1 din Legea Educatiei Nationale/2011; Metodologiei de 
organizare a predării disciplinei Religie în învățământul preuniversitar 2015 si a solicitarii 
MEN 29703/2015. 

              Datele personale cu caracter sensibil se vor pastra pe durata ciclului de invatamant, 
dupa acest interval acestea vor fi distruse iar datele cu caracter personal din categoria I vor 
fi prelucrate si pastrate in conformitate cu art 5 aliniatul 13 - din ORDIN Nr. 3844/2016 din 
24 mai 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii şi al 
documentelor şcolare gestionate de unităţile de învăţământ preuniversitar. 

             In calitate de parinte/tutore legal aveti dreptul de acces la datele cu caracter personal 
prelucrate precum si dreptul de a solicita modificarea datele lor personale; ștergerea 
acestora din baza de date cu exceptia datelor colectate in scopul prelucrarii conform OM 
3844/2016; restricționarea accesului la datele personale; portarea datelor personale; 
restricționarea folosirii acestora în anumite procese de comunicare.  

 

  Data ____________________                                                                           Semnatura _______________________ 

  

 


