
 

 

Notă de informare 

Privind prelucrarea datelor personale  

 

 
Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Galați cu sediul în Galați, str. Portului, nr.55B, 

colectează și prelucrează date cu caracter personal, în scopul identificării corecte a beneficiarilor, în 

conformitate cu Regulamentul U.E. nr.679/2016, în vigoare din data de 25.05.2018. Rolul acestei 

notificări este de a explica modul în care datele dumneavoastră personale sunt utilizate și scopul în 

care acestea sunt folosite. 

 
Ce date folosim? 

 Numele și prenumele 

 Data și locul nașterii 

 CNP-ul 

 Numele și prenumele părinților 

 Datele părinților/tutorilor legali (data și locul nașterii,cetățenia,semnătura,datele din actele de 

stare civilă,adresa de domiciliu și de corespondență, telefon, e-mail) 

 Starea de sănătate 

 

Unde utilizăm datele personale? 

 Întocmirea și eliberarea certificatelor de orientare școlară și profesională 

 Comunicarea în scris, telefonic, electronic între CJRAE și părinți 

 Situații diverse solicitate de terți, în interesul beneficiarilor (primărie, inspectorat școlar,  

Ministerul Educației) 

 

Cât timp păstrăm datele personale? 

 Datele sunt păstrate atât timp cât este necesar scopului pentru care au fost colectate, 

în concordanță cu legislația privind protecția datelor personale  

 Conform legislației în vigoare privind păstrarea și arhivarea documentelor  

 

Cui furnizăm datele personale? 

 Inspectoratului  Școlar  Județean Galați  (realizarea de rapoarte,  statistici centralizate la nivelul 

județului) 

 Ministerului Educației Naționale (realizarea de situații, rapoarte, statistici centralizate la nivel 
național) 

 Direcției Generale pentru Asistența și Protecția Copilului  

 Primăriei Galați și/sau  uat –urilor din  localitatea  de  domiciliu  a  beneficiarului 

 Unități scolare 

 

 

 

Toate activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentate în această notă se referă 

exclusiv la persoane care au cel puțin 16 ani. Utilizarea sistemelor, precum și a rezultatelor prelucrării 

este interzisă cu privire la copiii care nu au împlinit această vârstă fără consimțământul 

părinților/reprezentanților legali ai acestora. 



 

Ce drepturi aveți în ceea ce privește datele personale furnizate? 

 Dreptul de acces la datele personale care vă privesc; 

 Dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor atunci când datele sunt inexacte 

sau incomplete; 

 Dreptul de a vă opune prelucrării; 

 Dreptul de a depune o plângere în fata autorității de supraveghere;  

 Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fiuitat”; 

 Deptul de a solicita restricționarea prelucrării datelor atunci când contestați exactitatea 

datelor (restricționarea prelucrării va dura o perioada în care să verificăm exactitatea datelor); 

 Dreptul de a primi datele cu caracter personal si de a le transmite unui altoperator sau 

„dreptul la portabilitatea datelor”; 

 Dreptul de a vă retrage consimțământul în orice moment, pentru prelucrarea datelor 

personalela care ați consimțit anterior, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuată pe baza 

consimțământului până la momentul retragerii 

 Dreptul de a depune o plângere în fața unei autorități de supraveghere dacă considerați că 

prelucrarea datelor este o încălcare a GDPR. 

 

 

 

Drepturile de mai sus pot fi exercitate în orice moment. Pentru exercitarea lor, vă puteți adresa cu o 

cerere  scrisă  la adresa Galați, str. Portului, nr.55B, C.P. 800211,o cerere  transmisă la secretariat sau 

prin e-mail la adresa cjrae.galati@gmail.com. 
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