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INFORMARE 
PRIVIND PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL  

ALE CURSANȚILOR LA CURSURILE DESCHISE ORGANIZATE DE  
UNIVERSITATEA BABEȘ-BOLYAI DIN CLUJ-NAPOCA 

 
 Universitatea Babeș-Bolyai (UBB Cluj) are plăcerea de a vă informa că în vederea desfășurării 
activităților corespunzătoare îndeplinirii misiunii de universitate comprehensivă de cercetare avansată 
şi educaţie, prelucrează date cu caracter personal, în conformitate cu Regulamentul General european 
2016/679privind protecția datelor cu caracter personal, denumit în continuare GDPR. 
 Principiile pe care le avem în ceea ce privește asigurarea securității datelor cu caracter personal 
ale persoanelor care doresc să se înscrie și să urmeze cursurile deschise organizate de UBB Cluj sunt 
protecția confidențialității, integrității și disponibilității datelor și informațiilor pe care le colectăm, 
procesăm, stocăm și transmitem. Pentru conformarea cu GDPR pe timpul desfășurării evaluărilor 
online UBB Cluj respectă principiile prelucrării (art 5 GDPR): (a) prelucrate în mod legal, echitabil și 
transparent față de persoana vizată („legalitate, echitate și transparență”); (b) colectate în scopuri 
determinate, explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior într-un mod incompatibil cu aceste 
scopuri; (c) adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt 
prelucrate („reducerea la minimum a datelor”); (d) exacte și, în cazul în care este necesar, să fie 
actualizate; trebuie să se ia toate măsurile necesare pentru a se asigura că datele cu caracter personal 
care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără 
întârziere ("exactitate"); (e) păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pe o 
perioadă care nu depășește perioada necesară îndeplinirii scopurilor în care sunt prelucrate datele; f) 
prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv 
protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, a distrugerii sau a 
deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare („integritate 
și confidențialitate”) 
 UBB Cluj este instituţie de învăţământ superior de stat, parte a sistemului naţional de 
învăţământ superior din România. UBB Cluj este instituţie de interes public, are personalitate juridică 
şi este apolitică. Aceasta a fost înființată în anul 1919 și a primit recunoașterea personalităţii juridice în 
anul 1924 prin Legea pentru recunoașterea ca persoană juridică a Universității din Cluj, publicată în 
Monitorul Oficial nr. 243 din 2 noiembrie 1924. Sediul Social al UBB Cluj este în Cluj-Napoca str 
Mihail Kogălnicenu nr 1 cod 400084, Cod fiscal (CUI) este 4305849.  
 UBB este o instituţie publică de învăţământ superior a cărei misiune este să promoveze şi să 
susţină  în comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională  dezvoltarea unor componente 
culturale specifice. UBB Cluj are în vedere asigurarea unui un cadru de interferenţe multiculturale, 
multilingvistice și interconfesionale, realizând pregătirea în condiţii de egalitate, în limbile română, 
maghiară, germană, precum și în limbi de circulaţie internaţională. Totodată își asumă să contribuie la 
dezvoltarea locală, regională şi naţională din punct de vedere social, economic, cultural, politic, printr-
o implicare în acord cu nevoile comunităţii. 
  Având în vedere misiunile generoase pe care UBB Cluj și le asumă și în concordață cu valorile 
și principiile sale, printre care amintim valori ca responsabilitatea socială și principiul transparenței 
față de membrii comunității, UBB prelucrează date cu caracter personal atât în format letric cât și 

Sediu: Str. M. Kogălniceanu nr. 1 
Cluj-Napoca, RO-400084 

Birou DPO: str Pandurilor nr. 7, clădirea 
Universitas etaj 1, sala Reuniuni 

Cluj-Napoca, RO-400376 
 Tel.mob.: +40 744 423 188 

Tel: +40 264 405 300 
Fax: +40 264 591 906 
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electronic înscrise în aplicațiile electronice și documentele întocmite și transmise pe parcursul 
înscrierii la cursuri în format deschis, dar și pe parcursul derulării acestora. 
 UBB Cluj este operator de date cu caracter personal, conform definiției de la art. 4 aln. 7 din 
GDPR, efectuează operațiuni sau seturi de operațiuni, prin care prelucrează date cu caracter personal. 
Prelucrările de date operate de Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca se realizează în toate 
scopurile prevăzute de Legea nr. 1/2011 sau de legislația subsecventă acesteia, precum și în scopurile 
care derivă din misiunea instituției de învățămmânt superior sau sunt în strânsă legătură cu această 
misiune. În funcție de scopul prelucrării vă informăm asupra tipurilor de date cu caracter personal 
procesate, a scopului procesării și a temeiurilor legale pe bază cărora prelucrează, stochează și 
transmite date cu caracter personal: 
 

Tipul de date cu 
caracter personal 

procesate 

Documentul 
solicitat unde sunt 

înscrise datele 

 
Scopul procesării 

Temeiul legal conform Regulamentul 679/2016 
(GDPR) și alte obligații legale 

Date cu privire 
la identitatea 
persoanei: Nume, 
prenume, cod 
numeric personal, 
serie act identitate 

- carte de 
identitate/pasaport 
- certificat de naștere; 
- fotografii tip 

-Derularea înscrierilor 
la cursurile deschise; 
-completarea și 
semnarea contractelor 
de studii; 
-eliberarea 
diplomelor/certificate
lor/adeverinețelor de 
absolvire;  
 

1. Art 6 aln 1 lit b din GDPR: prelucrarea este necesară 
pentru executarea unui contract la care persona vizată este 
parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate 
înainte de încheierea unui contract; 
2. Legea 1/2011, Legea Educației Naționale,   
art Art. 141. - Instituția de învățământ superior semnează cu 
fiecare student/student-doctorand/cursant/cercetător post-
doctoral înmatriculat la un program de studii un contract de 
studii universitare în concordanță cu prevederile 
regulamentelor de organizare și desfășurare a programelor de 
studii și cu respectarea legislației în vigoare.  
3. Procedura privind derularea cursurilor deschise de formare 
continuă, aprobată prin HCA 1702/22.02.2021 

Date cu privire 
la studiile 
absolvite: 
bacalaureat, licență, 
masterat, concursuri 
școlare, atestate 

-diploma de 
bacalaureat și foaia 
matricolă; 
- diploma de licență și 
suplimentul descriptiv 
- diploma de master și 
suplimentul descriptiv 
- diplome olimpiade, 
concursuri școlare. 
-certificate/atestate 
competență 
lingvistică. 

- stabilirea condițiilor 
minimale pentru 
înscrierea curs; 
- stabilirea de către 
cadrele didactice a 
nivelului de pregătire 
inițială;  

1. Art 6 aln 1 lit b din GDPR: prelucrarea este necesară 
pentru executarea unui contract la care persona vizată este 
parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate 
înainte de încheierea unui contract;  
2. Legea 1/2011 Legea Educației naționale cu modificări;   
3. Procedura privind derularea cursurilor deschise de formare 
continuă, aprobată prin HCA 1702/22.02.2021 
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Date cu privire 
la domiciliu: 
Adresa de domiciliu  

- cartea de 
identitate/pașaport; 
- fișa de înscriere 

- corespondență în 
format letric; 
- stabilirea cetățeniei. 

1. Art.6 aln 1 lit b GDPR: prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract la care persoana vizată este parte 
sau pentru care face demersuri la cererea persoanei vizate 
înainte de încheierea unui contract; 
2. Legea 1/2011 Legea Educației naționale cu modificări; 
3. Procedura privind derularea cursurilor deschise de formare 
continuă, aprobată prin HCA 1702/22.02.2021 
 

Date cu privire 
la identitatea 
fiscală: 
 - pt plata prin ordin 
de plată (bancă) sau 
mandat poștal 
(poștă): cod IBAN, 
numele și prenumele 
titularului contului, 
CNP, motivul 
operațiunii; 
- pt plata la caseriile 
UBB: Nume, 
prenume, adresa, 
motivul plății 

 
- cont bancar folosit la 
plata prin ordin de 
plată sau mandat 
poștal 

Plata de către cursant 
a taxelor stipulate în 
contractul de studii și 
regulamentele UBB: 
 
 

1. Art.6 aln 1 lit b GDPR: prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract la care persoana vizată este parte 
sau pentru care face demersuri la cererea persoanei vizate 
înainte de încheierea unui contract; 
- art 6 aln 1 lit c GDPR: prelucrarea este necesară în 
vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine 
operatorului; 
2. Legea 1/2011 Legea Educației naționale cu modificări; 
3. Legea contabilității nr 82/1991 republicată și actualizată 
4. Legea nr. 365/2002 privind comerţul electronic, 
republicată, cu modificări ulterioar 

Date cu privire 
la etnie sau 
cetățenie: 
- apartneneța la etnia 
romă; 
 
- candidat pe locuri 
destinate românilor de 
pretutindeni 
 
 
- candidat non-eu 
 
- Candidat cetăţenie 
Republica Moldova  

- recomandare din partea 
unei organizaţii legal 
constituite a romilor 
 
- declarație privind 
apartenenţa la identitatea 
culturală română 
 
- copie pasaport 
- fișă de înscriere tip 
(application form) 
 
 - copie pasaport R. 
Moldova (CI) 

Doar pentru persoanele 
care candidează pe 
locurile destinate etniei 
rome 
 
cazul în care candidează 
pe locurile special 
alocate 

1. Art.6 aln 1 lit b GDPR: prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract la care persoana vizată este parte 
sau pentru care face demersuri la cererea persoanei vizate 
înainte de încheierea unui contract; 
- art 6 aln 1 lit c GDPR: prelucrarea este necesară în 
vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine 
operatorului 
2. Legea 1/2011 Art 205 aln (6) Candidaţii proveniţi din 
medii cu risc socioeconomic ridicat sau marginalizate din 
punct de vedere social - romi, absolvenţi ai liceelor din 
mediul rural sau din oraşe cu mai puţin de 10.000 de 
locuitori - pot beneficia de un număr de locuri bugetate 
garantate, în condiţiile legii.  
3. Reglementări și dispoziții interne UBB 

Date cu privire 
la starea de 
sănătate 

- adeverință medicală Îndeplinirea condițiilor 
minimale de admitere 
Certificarea existenței 
unei dizabilități pentru 
obținerea unor facilități  

1. Art 6, aln 1 lit c GDPR: prelucrarea este necesară 
în vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine 
operatorului; 
2. 2. Legea 1/2011 Legea Educației naționale cu 
modificări; 
 

Date despre 
situația specială 
a cursanților 

- acte justificative/ 
doveditoare/ cupoane 
de pensie ale 
susținătorilor legali  
- adeverințe de la 
instituția de 
învăţământ unde sunt 
școlarizați pentru 
eventuale reduceri,  
- sentințe 
judecătorești, 

- acordarea de facilități 1. Art 6, aln 1 lit c GDPR: prelucrarea este necesară în 
vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine 
operatorului; 
2. Legea 1/2011 Legea Educației naționale cu modificări; 
 

Date obținute 
din înregistrări 
audio-video ale 
fizionomiei 
persoanelor vizate 
care accesează sediile 
UBB păzite de 
operator 

Doar dacă se 
efectuează deplasarea 
la sediul UBB 

Pentru a îndeplinii 
condițiile privind 
paza obiectivelor, a 
bunurilor și valorilor 
precum și protecția 
persoanelor 

1. Art 6, aln 1 lit c GDPR: prelucrarea este necesară în 
vederea îndeplinirii unei obligații legale care îi revine 
operatorului; 
2. Art 1 aln 2 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, 
a bunurilor și valorilor precum și protecția persoanelor 
3. HG 301/2012 Norme metodologice de aplicare a Legii 
333/2003 
4. Instrucțiunea 9/2013 privind efectuarea analizei de risc la 
Securitate fizică 
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Date obținute din 
înregistrările audio-
video ale fizionomiei 
și vocii obținute pe 
timpul desfășurării 
activităților didactice 
online 
- doar cu informare 
prealabilă explicită. 
Facultativ 

Camere web ale 
echipamenetelor IT cu 
ajutorul cărora se 
desfășoară activitățile 
didactice online  

Pentru a îndeplini 
obligația contractuală 
și legală de a oferi 
servicii educaționale 
beneficiarilor 
(cursanți, formabili) 
- înregistrarea 
activității didactice 
online devine resursă 
educațională la 
dispoziția cadrului 
didactic și a 
cursanților 

1. Art 6, aln 1 lit f GDPR, (f) prelucrarea este necesară în 
scopul intereselor legitime urmărite de UBB (învățământ de 
calitate). Notă: între cursanți și UBB există o relație 
relevantă cursanții fiind beneficiari direcți ai UBB iar 
cadrele didactice fac parte din UBB, împreună formând 
comunitatea academică UBB cu scopuri și interese comune. 
2. Legea Educației Naționale nr 1/2011 cu modificările și 
completările ulterioare. 
3. HCA nr.15 413 / 16.10.2020 GHID pentru asigurarea 
protecției datelor cu caracter personal pe timpul desfășurării 
activităților didactice prin intermediul tehnologiei și al 
internetului 
 

Adrese 
electronice de 
identificare 
- Adrese de e-mail; 
- adrese de IP, 
identificatori ai 
rețelelor locale de 
internet sau ai 
huburilor, localizare 
geografică, sursa 
referinței (de unde s-a 
intrat pe pagina web a 
UBB).   
Vezi politica de 
utilizare a cookies a 
UBB 
https://www.ubbcluj.
ro/ro/politici/cookies 

- fișa de înscriere; 
- formular accesare 
site UBB/admitere; 
- navigare site UBB 
- platforme de 
învățământ online 
(elearning) 

- Comunicare 
eficientă, pragmatică, 
rapidă;  
- Activitate statistică;  
- Protecție și 
securizare împotriva 
intrușilor sau 
împotriva unor 
atentate digitale 
accidentale sau voite 
- învățământ online; 
 

1. Art 6, aln 1 lit b (prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract la care persoana vizată este parte 
sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate 
înainte de încheierea unuii contract) și litera c GDPR 
(prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei 
obligații legale care îi revine operatorului); 
2. Legea 1/2011 Legea Educației naționale cu modificări; 
3. Legea contabilității nr 82/1991 cu modificările și 
completările ulterioare valabilă din 01.01.2018, respectând 
ordinul MFP cu nr 2634/2015 art 1 cu privire la utilizarea 
sistemelor informatice specializate de prelucrarea automată a 
datelor de identificare prevăzute în Codul Fiscal la art 39 
4. HCA 16772/2020 privind Politica utilizării serviciului de 
mesagerie electronică (e-mail) instituțional; 
5. Ghid de utilizare în siguranță a serviciului de mesagerie 
electronică al Universității Babeș-Bolyai 
 

Telefon personal Fișa de înscriere  - Comunicare 
eficientă, pragmatică, 
rapidă;  

1. Art 6, aln 1 lit b (prelucrarea este necesară pentru 
executarea unui contract la care persoana vizată este parte 
sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate 
înainte de încheierea unuii contract) și litera c GDPR 
(prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei 
obligații legale care îi revine operatorului); 

   
 Acest tabel se completează cu informațiile furnizate prin intermediul site-ului UBB Cluj unde 
este publicată Politica de Confidențialitate (Protecția datelor cu caracter peronal la UBB Cluj) 
https://www.ubbcluj.ro/ro/politici/ și Politica de Cookies afișată pe site-ul UBB Cluj, ale facultăților 
UBB și a Centrului de Formare Continuă, Învățământ la Distanță și cu Frecvență Redusă a UBB Cluj.  
 Destinatarii și terții cărora UBB le poate transfera anumite date cu caracter personal sunt 
autorități publice, la solicitarea acestora sau prestatori de servicii care solicită aceste date, în 
conformitate cu legile care le guvernează activitatea, mai exact: Ministerului Finanțelor Publice, Curții 
de Conturi a României, Companiei Naționale Poșta Română (pentru corespondența letrică), Banca 
Transilvania (pentru plata taxelor), ROMCARD (pentru intermedierea plății cu cardul a taxelor), 
furnizorilor de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software), arhivare în format fizic și/sau electronic; 
audit; organelor judiciare din România și din alte țări (UE, recunoscute de UE că respecte normele de 
protecție a datelor cu caracter personal sau care au acorduri de protecție a datelor cu character personal 
cu România), precum și instanțelor judecătorești, parchetelor, Autorităților publice centrale și locale din 
România (de ex: MAI, ANAF, ONPCSB, Consiliul Concurenței, Arhivele Naționale), organe ale 
poliției; Instituții de investigare și suport pentru incidente de securitate cibernetică.  
 UBB a luat măsuri pentru ca, în procesul de transferare a datelor cu caracter personal să fie 
asigurată deplina securitate a acestora, în conformitate cu GDPR. 
 Datele cu caracter personal care au fost sau vor fi solicitate vor fi furnizate de dvs. sau de 
împuterniciții legali și vor fi prelucrate pe perioadă de timp prevăzută în legislația europeană și 
națională, în conformitate cu GDPR și celelalte baze legale care impun acest lucru, respectând 
principiile de asigurare a securității acestora și de respectare a drepturilor dvs. Termenele de păstrare ale 
acestor date cu caracter personal sunt diferite funcție de impunerile legale: 
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- fișele și dosarele de înscriere: 10 ani; 
- dovezi ale plății taxelor de școlarizare: 10 ani. 
- contracte de studii: 10 ani 
- documente privind încasări taxe școlarizare: 10 ani; 
- registre de evidență: 10 ani. 
 UBB Cluj garantează  cursanților respectarea următoarelor drepturi în ceea ce privește protecția 
datelor cu caracter personal: 
-  dreptul de a fi informat (art 13 și 14 din GDPR) - de către UBB CLUJ despre tipul, scopul, și 
temeiurile legale ale prelucrării; 
- dreptul de acces la date (art 15 din GDPR) - persoana are dreptul de a obține confirmare din partea 
UBB CLUJ  dacă prelucrează date cu caracter personal care o privesc; 
- dreptul la rectificare (art 16 din GDPR) - a datelor personale fără întârzieri nejustificate; 
- dreptul la ștergerea datelor (”dreptul de a fi uitat”) - (art 17 din GDPR) - de a obține din partea 
UBB CLUJ  ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, iar UBB 
CLUJ are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără întârzieri nejustificate; 
- dreptul la restricționarea prelucrării (art 18 din GDPR) - când considerați că datele cu caracter 
personal nu sunt exacte, sau considerați că prelucarera este ilegală, sau UBB Cluj nu mai are nevoie de 
aceste date; 
- dreptul la notificare privind rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea 
prelucrării (art 19 din GDPR); 
- dreptul la portabilitatea datelor (art 20 din GDPR) - aveți dreptul de a primi datele cu caracter 
personal care vă privesc și pe care le-ați furnizat UBB Cluj într-un format structurat, utilizat în mod 
curent și care poate fi citit automat pentru a le putea transmite altui operator; 
- dreptul la opoziție (art 21 din GDPR) - vă puteți opune, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul 
(1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a datelor cu caracter personal care vă privesc, 
inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții; 
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv 
crearea de profiluri (art 22), care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar 
într-o măsură semnificativă; 
- dreptul de a depune o plângere Autorității Nationale de Supraveghere a Prelucrării Datelor  
Caracter Personal (art 15) - anspdcp@dataprotection.ro sau  
https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala; 
 Anterior depunerii la ANSPDCP a unei plângeri trebuie făcută o plângere/cerere către UBB Cluj. 
Dacă petentul s-a adresat UBB Cluj pentru exercitarea drepturilor recunoscute de GDPR și nu s-a primit 
răspuns în cel mult o lună de la primirea cererii de către acesta (în mod excepțional perioada poate fi 
prelungită cu două luni, cu respectarea anumitor obligații de către operator) sau petentul este nemulţumit 
de răspunsul primit, se poate face plângere pe adresa Autorității Naţionale de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal însoţită de dovezi. Vezi Procedura de soluționare a plângerilor aprobată 
Decizia nr. 133/2018 
 
Pentru informații suplimentare legate de politica de securitate privind protecția datelor cu caracter 
personal a UBB CLUJ vă puteți adresa Responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal a 
UBB Cluj pe adresa dpo@ubbcluj.ro sau la telefonul +40.264.405.300, fax +40.264 591 906, tel mobil 
+40.744.423 188; corespondență scrisă pe adresa str Mihail Kogălniceanu nr 1, Cluj-Napoca, RO-
400084 sau personal la birou DPO str Pandurilor nr 7 clădire Juventus biroul nr 4. 
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