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NOTĂ INFORMATIVĂ -  GDPR  

 

În atenția tuturor părinților/ reprezentanților legali ai copiilor înscriși la unitatea de 

învățământ Grădinița cu P.P. „Bambi” 

 

În data de 25 mai 2018 a intrat în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind 

libera circulație a acestor date. 

 

În vederea implementării Regulamentului în activitatea Grădiniței cu P.P. „Bambi”  

urmează să actualizăm  politicile de  confidențialitate  aplicabile  utilizatorilor  site-ului 

www.gradinitabambicj.ro și să  luăm câteva măsuri noi de siguranță ale datelor dvs. cu 

caracter personal și ale copiilor dvs, care sunt prelucrate de către Grădinița cu P.P. „Bambi” 

în baza unei obligații legale. 

 

Un prim pas îl reprezintă nevoia de actualizare a datelor dvs, în baza unuia dintre principiile 

guvernante ale Regulamentului, care se referă  la  menținerea  datelor  actualizate.  Acest 

principiu înseamnă, în linii mari, că toate datele dvs. cu caracter personal, cât și ale copiilor 

dvs, pe care le deținem, trebuie să fie aduse la zi. 

 

Pentru a ne putea respecta obligația de menținere a datelor actualizate impusă de 

Regulament, avem nevoie de sprijinul dvs. în calitate de persoană vizată. De altfel și dvs. 

dețineți dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal, pe care vi-l puteți exercita 

necondiționat. 

 

Amintim că Grădinița cu P.P. „Bambi” are obligația legală de a transmite datele dvs și ale 

copiilor dvs. către Ministerul Educației și Cercetării și Inspectoratul Școlar Județean Cluj 

în baza dispozițiilor Legii nr.1/2011 a educației naționale și a Ordinelor Ministrului 

Educației și Cercetării care sunt obligatorii pentru derularea procesului de învățământ și 

pentru realizarea obiectului de activitate principal, respectiv: educaţie şi cultură, interesul 

legitim fiind unul public. De asemenea, informațiile colectate sunt utilizate pentru analize 

şi prelucrări statistice necesare pentru fundamentarea deciziilor în managementul 

sistemului educaţional. 

 

Datele dvs cu caracter personal, cât și ale copiilor dvs, transmise Grădiniței cu P.P. „Bambi” 

odată cu încheierea contractelor educaționale (inclusiv a actelor adiționale încheiate) sunt 

păstrate de către Grădinița cu P.P. „Bambi” în dosare personale, în format fizic, în condiții 

corespunzătoare care asigură securitatea datelor și respectarea prevederilor din 

Regulament. 

 

Mai jos regăsiți câteva informații legate de datele personale pe care le prelucrăm. 

 

Ce date prelucrăm? 

Datele personale pe care le prelucrăm de la dvs. la momentul încheierii contractului 

educațional ori la momentul modificării prin acord a acestuia printr-un act adițional 

individual, în vederea desfășurării procesului educațional sunt: 

http://www.gradinitabambicj.ro/
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- numele, prenumele, cetățenia și naționalitatea dvs și ale copilului dvs, e-mail, telefon; 

- date sensibile, precum certificatul medical; 

- CNP, data nașterii, adresa de domiciliu ale dvs și ale copilului dvs  ; 

- locul dvs de muncă, ocupația. 

 

Cum prelucrăm datele dvs.? 

 

Prelucrăm datele dvs. personale și ale copiilor dvs. doar pentru scopuri legitime, în vederea 

asigurării instrumentelor necesare desfășurării procesului educațional, în conformitate cu 

dispozițiile Legii nr.1/2011 a educației naționale și a tuturor dispozițiilor legale aplicabile 

unităților de învățământ. În anumite situații, prelucrăm datele dvs.  cu  caracter  personal  și  

ale  copiilor dvs. întrucât avem un interes legitim care prevalează celui privat sau, după caz, 

consimțământul dvs. dacă v-ați manifestat opțiunea în acest sens. Prelucrăm datele 

personale ale copiilor dvs. (imagini, fotografii) în sensul publicării lor pe pagina noastră 

web, ori pe materiale printate în scopul promovării serviciilor oferite de Grădinița cu P.P. 

„Bambi”. Prelucrăm datele personale ale dvs. și ale copiilor dvs. (date biometrice – imagini/ 

fotografii) prin monitorizarea video a accesului persoanelor în incinta și pe coridoarele 

sediilor Grădiniței cu P.P. „Bambi” în scop de securitate a persoanelor și a spațiilor. De 

asemenea, prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru evidența financiar-contabilă în 

vederea înregistrării operațiunilor financiare aferente raportului juridic. 

 

Comunicăm datele dvs. cu caracter personal altor  destinatari? 

 

Da, datele dvs. și a copiilor dvs. sunt comunicate către Inspectoratul Școlar Județean Cluj, 

Ministerul Educației și Cercetării. De asemenea, datele inserate pe paginile online (pagina 

web) ori pe materiale printate devin publice, odată cu publicarea lor. De asemenea, datele 

dvs. și ale copiilor dvs. sunt transmise împuternicitului Grădiniței cu P.P. „Bambi” în caz 

de litigii, altor persoane fizice/juridice care prelucrează datele personale în numele 

Grădiniței cu P.P. „Bambi” ori instanța judecatorească, poliţia, organe de urmarire penală 

şi alte instituţii abilitate de lege să solicite informaţii. 

 

Care sunt drepturile dvs. și cum pot fi exercitate? 

 

Dreptul la informare – puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor 

dvs. personale ori a datelor copiilor dvs; 

 

Dreptul la rectificare – puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți completa; 

 

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") – puteți obține ștergerea datelor, în 

cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege; 

 

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării în cazul 

în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevazute de lege; 

 

Dreptul de opoziție – vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se întemeiază 

pe interesul nostru legitim; 
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Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe 

care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca 

respectivele date să fie transmise altui operator ; 

 

Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere față de modalitatea de prelucrare a 

datelor personale la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter 

Personal; 

 

Dreptul de retragere a consimțământului – în cazurile în care prelucrarea se întemeiază 

pe consimțământul dvs., vi le puteți retrage oricând. Retragerea consimțământului va avea 

efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare 

valabilă; 

 

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente 

deciziilor automate - puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva 

prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de 

prelucrare; 

 

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla 

transmitere  a unei solicitări la sediul nostru din Cluj-Napoca, str.Moților, nr.58, jud.Cluj. 

 

Vă informăm de asemenea că aveţi obligaţia de a utiliza propria adresă de e-mail astfel 

cum aceasta apare în evidenţa grădiniței pentru a trimite orice comunicări Grădiniței cu P.P. 

„Bambi”. Comunicările parvenite de la o adresă de e-mail care nu e înregistrată sau e 

alocată altei persoane nu vor fi avute în vedere, acestea urmând a fi şterse. 

 

Totodată, aveţi obligaţia de a identifica adresa de e-mail validă aferentă conţinutului 

comunicării dumneavoastră. 

 

Vă informăm că adresa de e-mail a Grădiniței cu P.P. „Bambi” ce poate fi utilizată în 

comunicări oficiale este gradi.bambi@yahoo.com.Vă rugăm să utilizați acestă adresă 

strict pentru corespondența adresată Grădiniței cu P.P. „Bambi”, conform scopurilor 

și obligațiilor legale ce îi revin. 

 


