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Notă de informare  
privind prelucrarea datelor cu caracter personal 

 

Prezenta notificare adresată dumneavoastră are menirea de a clarifica 
modalitățile în care Universitatea de Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din 
Timișoara folosește datele cu caracrter personal ale studenților și trebuie 
studiată de către persoanele care se înscriu la concursul de admitere, 
sesiunea iulie/septembrie 2020. 
 

În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția 
persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal 
și privind libera circulație a acestor date Universitatea de Medicină și 
Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara prelucrează în condiții de siguranță 
datele personalefurnizate1. 
 

În momentul în care vă decideți să vă înscrieți ca student la Universitatea de 
Medicină și Farmacie „Victor Babeș” din Timișoara, depatamentul de resort vă 
solicită un set de date personale și documente, pe baza cărora se vor stabili 
raporturile contractuale legale între student și universitate, ulterior 
înmatriculării.  
 

Datele personale furnizate de dumneavoastră, în mod liber, notate pe propria 
răspundere pe formularele-tip folosite la admitere sunt necesare în contextul 
îndeplinirii obligațiilor legale precontractuale (procesul de admitere la 
studii). 
 

Categoriile de date cu caracter personal ce sunt supuse prelucrării fără a avea 
caracter exhaustiv: nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/Pașaport, data și 
locul nașterii, cetățenia, semnătura, datele consemnate în actele de stare 
civilă, domiciliul, profesie, loc de muncă, formare profesională, situație 
familială, situația militară, asigurări de sănătate și sociale, date bancare, 
situația medicală, informații cu privire la studiile efectuate/absolvite, note/medii 
obținute pe parcursul studiilor, respectiv adresa de email, număr de telefon în 
vederea îmbunătățirii procesului de comunicare. 

                                                 
1
 Conform Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu 

caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date „prelucrare” înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni 

efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de 

mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, 

extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziţie în orice alt mod, 

alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea. 
 


