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NOTĂ DE INFORMARE 
  privind prelucrarea datelor cu caracter personal    
 

În contextul alegerilor universitare 2019-2020, Universitatea de Medicină și Farmacie 
„Victor Babeș” din Timișoara (denumită în continuare UMFVBT) acordă o atenție sporită 
respectării legislației privind protecția datelor cu caracter personal pentru a se asigura că 
datele personale sunt utilizate în mod responsabil și că drepturile persoanelor vizate sunt 
respectate. 

Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, ca operator de date 
cu caracter personal, respectă principiile de bază privind protecția datelor cu caracter 
personal și oferă cadrul organizatoric și informatic necesar pentru prelucrarea acestora în 
condiții de securitate și confidențialitate. 

Astfel, precizăm că începând din data de 25 mai 2018 se aplică Regulamentul (UE) 
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 
libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general 
privind protecția datelor – denumit în continuare RGPD). 

Regulamentul General privind Protecția Datelor prevede în art. 6 faptul că prelucrarea 
este legală numai dacă şi în măsura în care se aplică cel puţin una dintre următoarele 
condiţii: 

a) persoana vizată şi-a dat consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter 
personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice; 

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 unui 
contract; 

c) prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale care îi revine 
operatorului; 

d) prelucrarea este necesară pentru a proteja interesele vitale ale persoanei vizate sau ale 
altei persoane fizice; 

e) prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes 
public sau care rezultă din exercitarea autorităţii publice cu care este învestit operatorul; 

f) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o 
parte terţă, cu excepţia cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile 
fundamentale ale persoanei vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, 
în special atunci când persoana vizată este un copil. 

În plus, precizăm că art. 5 din RGPD stabilește o serie de principii care se impun a fi 
respectate în cadrul prelucrării datelor. Printre acestea, se numără cel privind prelucrarea 
datelor adecvate, relevante şi limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în 
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care sunt prelucrate (reducerea la minimum a datelor) și prelucrarea datelor într-un mod 
care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecţia 
împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a 
deteriorării accidentale, prin luarea de măsuri tehnice sau organizatorice corespunzătoare 
(integritate şi confidenţialitate). 

Modalitatea de organizare și desfășurare a alegerilor pentru structurile și funcțiile de 
conducere din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara 
este reglementată de următoarele acte normative: 

 Legea educației naționale nr.1/2011, actualizată,  

 Ordinul ministrului educației și cercetării științifice nr. 3751/2015 de aprobare a 
Metodologiei-cadru referitoare la procesul de stabilire și de alegere a structurilor și 
funcțiilor de conducere la nivelul instituțiilor din sistemul național de învățământ 
superior,  

 Regulament electoral privind constituirea și alegerea strucutrilor și funcțiilor de 
conducere ale Universității de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, 
aprobat prin Hotărârea Senatului nr.2/13724/11.09.2019  

 Carta UMFVBT. 

Datele prelucrate ne permit să realizăm obligațiile noastre legale privind stabilirea și 
constituirea structurilor și funcțiilor de conducere din cadrul universității, în conformitate cu 
legislația națională și europeană în vigoare, cu protejarea integrității, confidențialității și 
securității datelor cu caractere personal pe care le prelucrăm. 

Datele sunt prelucrate pe perioada necesară efectuării tuturor demersurilor pentru 
pregătirea, organizarea și desfășurarea alegerilor, conform calendarului alegerilor. 

Prelucrarea ulterioară prin stocare/arhivare electronică sau în format printat a acestora se 
realizează conform normelor legale și în scopuri de arhivare în interes public, în scopuri de 
cercetare științifică sau istorică ori în scopuri statistice, nefiind incompatibilă cu scopul 
inițial pentru care au fost colectate, cu respectarea măsurilor tehnice de securitate 
împotriva prelucrării ilegale.  

Ce drepturi vă revin în calitate de persoană vizată? 

 Dreptul la informare 
 Dreptul de acces 
 Dreptul de rectificarea și/sau completarea datelor 
 Dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
 Dreptul la o cale de atac judiciară 

 

                


