Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal pentru
inscrierea studentilor la stagiul de practica
COMITNET SRL, operator de date cu caracter personal, cu sediul în loc. Cluj-Napoca, str. Calin
Nemes nr. 1, jud. Cluj, vă informează prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale și
drepturile pe care le aveți în conformitate cu REGULAMENTUL (UE) 679/2016 al Parlamentului European
(denumit GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea datelor personale.
Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor sunt:
e-mail: dpo@ostuniweb.ro, tel: 0771/054 497
Scopul prelucrării: este pre-înscrierea studenților la stagiile de practică în domeniile Marketing,
Comunicare, Media și Jurnalism din Regiunea Nord-Vest prin proiectul cofinantat din Fondul Social European
prin programul Operațional Capital Uman 2014-2020, Axa prioritara nr 6 Educatie si competente
Temeiul prelucrării:
Datele dumneavoastră cu caracter personal le vom prelucra conform articolului 6 alin. 1 litera a)
consimțământul persoanei vizate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. Dacă nu doriți să vă dați
consimțământul pentru prelucrarea datelor necesare in completarea formularului atunci nu vă veți putea înscrie
la stagiul de practică.
Ce date prelucrăm:
Nume și prenume, telefon, e-mail, adresa din buletin, adresă flotant, daca localitatea unde vă desfășurați
studiile este alta decat Cluj, vârsta, universitatea la care studiați, facultatea pe care o urmați, specializarea,
nivelul studiilor (licenta/masterat), anul de studiu, media obținută în semestrul universitar anterior depunerii
cererii de înscriere, proveniența dintr-o comunitate dezavantajată (străin, etnie romă, minoritate, cu dizabilitate,
altele).
Către cine transmitem datele dumneavoastră:
Datele dumneavoastră personale, înregistrate/colectate în cadrul derulării proiectelor POCU, nu sunt prelucrate
în niciun alt scop în afară de cele menționate în Formularul de înregistare individuală și nu sunt comunicate către niciun
terț, excepție făcând doar instituțiile/autoritățile publice, conform prevederilor legale în vigoare.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi pastrate si puse la dispozitia Ministerului Investitiilor si
Proiectelor Europene pentru verificarea respectarii conditiilor de selectie impuse de finantatorul proiectului.
Cât timp vom deţine datele dumneavoastră:
Datele cu caracter personal colectate sunt stocate pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor
pentru care au fost colectate, conform nomenclatorului arhivistic, dar nu mai mult de 3 ani de la terminarea
proiectului, conform conditiilor impuse de proiect.
Am luat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea unui nivel de securitate
corespunzător, astfel încât să asigurăm confidențialitatea, precum și măsuri care să asigure diminuarea
riscurilor de prelucrare, generate în mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea
neautorizată sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt
mod.
Care sunt drepturile dumneavoastră:
Puteți să vă exercitații următoarele drepturi: dreptul de a fi informat, dreptul de a avea acces la date,
dreptul la rectificarea datelor incorecte, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul de retrage a
consimțământului, dreptul de a depune o plângere.
Plângerile referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate Autorității Naționale de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, contactul fiind disponibil pe site-ul: www.dataprotection.ro Acestea
sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, Bucureștii, Romania. Telefon:
+40.318.059.211; +40.318.059.212; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.
Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactați direct, responsabilul cu protecția datelor la adresa:
dpo@ostuniweb.ro, sau în scris printr-o cerere trimisa la sediul instituției menționat mai sus.
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