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Informare privind prelucrarea și protecția datelor cu caracter personal 

ale beneficiarilor Centrului Școlar de Educație Incluzivă Nr.1 Sibiu 
 

 

În calitate de instituție publică de învățământ Centrul Școlar de Educație Incluzivă 

Nr.1 Sibiu, (CSEI Nr.1 Sibiu) are responsabilitatea de a informa beneficiarii direcți și 

indirecți cu privire la noul Regulament general privind protecția datelor cu caracter 

personal (RGPD) și la datele pe care le prelucrează, scopurile și temeiul prelucrării. 

 

Începând cu data de 25 mai 2018, devine aplicabil Regulamentul general privind 

protecția datelor cu caracter personal UE 679/2016 (RGPD). Prin intermediul acestuia 

se dorește crearea unui cadru legislativ unitar și uniform pe teritoriul Uniunii 

Europene. Regulamentul poate fi consultat și pe pagina web a CSEI Nr.1 Sibiu 

http://csei1sibiu.ro/wp/ 

 

Date de contact responsabil cu protecția datelor cu caracter personal 

CSEI Nr.1 Sibiu are desemnat un Responsabil cu protecția datelor cu caracter 

personal pe care îl puteți contacta în legătură exercitarea drepturilor legate de 

prelucrarea datelor personale de către CSEI, la datele de contact: 

 

Nume și prenume: Blaga Nicolae Sebastian 

Adresă: Sibiu, str. Filarmonicii, nr.18, județul Sibiu 

Tel: 0269 21 03 07, Fax: 0269 23 53 35 

E-mail: scoala_speciala1@yahoo.com 

 

 

http://csei1sibiu.ro/wp/
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Protecția datelor personale 

Conform cerințelor Regulamentului UE 679/2016 pentru protecția persoanelor cu 

privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, CSEI Nr.1 Sibiu administrează în 

condiții de siguranță și numai pentru scopurile prevăzute de lege, datele 

dumneavoastră. 

 

 

Scopul în care sunt prelucrate datele personale 

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal – ale elevului (beneficiarul 

direct) și ale părinților/reprezentantului legal (beneficiarii indirecți), pentru a asigura 

dreptul la educație a copilului dumneavoastră și drepturile conexe, pentru/cu 

respectarea legislației în vigoare (exemplu: Legea nr. 1 din 5 ianuarie 2011 a educaţiei 

naţionale; Ordin MENCS nr. 5.805 din 23 noiembrie 2016 privind aprobarea 

metodologiei pentru evaluarea şi intervenţia integrată în vederea încadrării copiilor cu 

dizabilităţi în grad de handicap, a orientării şcolare şi profesionale a copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale, precum şi în vederea abilitării şi reabilitării copiilor cu 

dizabilităţi şi/sau cerinţe educaţionale speciale) în baza acesteia fiind necesară 

încheierea unui contract cu dumneavoastră prin semnarea căruia vă exprimați și 

consimțământul în mod expres și neechivoc pentru prelucrarea datelor cu caracter 

personal. 

 

 

Date cu caracter personal prelucrate și surse din care sunt obținute 

Datele dumneavoastră cu caracter personal, pe care le prelucrăm pot fi: nume, 

prenume, sex, etnie, religie, cetățenie, naționalitate, codul numeric personal, seria 

actului de identitate, data și instituția emitentă a acestuia, data nașterii, adresa de 

domiciliu, caracteristici ale locuinței, contul bancar IBAN, informații cu caracter 

medical, locul de muncă, funcția, profesia, venituri obținute (după caz), starea civilă, 

componența familiei și ralația dintre membrii acesteia, traseul educațional, note 

obținute, absențe, imagini/înregistrări foto/audio-video (realizate cu ocazia 

activităților școlare și extrașcolare,  și/sau înregistrate de camerele de supraveghere 

montate în spațiile comune din CSEI, curte, culoare, zone de acces) caracteristici ale 

dezvoltării biopsihosomatice, gradul de handicap (după caz), tipul de deficiență 

mentală, (diz)abilități, preocupări,  preferințe, trăsături comportamentale, starea de 

sănătate, telefon, email, semnătura dumneavoastră etc. 

Lista de mai sus nu este exhaustivă . 

 

CSEI Nr.1 Sibiu obține datele dumneavoastră cu caracter personal: 

 din declarațiile dumneavoastră, din cererile privind înscrierea copilului 

dumneavoastră la unitatea noastră și din documentele atașate în acest scop; 

 din observațiile făcute de personalul propriu; 

 de la  Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Sibiu/alte județe 
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 de la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sibiu/alte 

județe 

 de la unitățile școlare unde a fost înscris copilul dumneavoastră (după caz) 

 din  Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România (SIIIR) 

Lista de mai sus nu este exhaustivă . 

 

Datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm includ:  

 date din actele de identitate / stare civilă / naștere / deces;  

 date din documentele prin care se face dovada că persoana care semnează 

documentele în relație cu CSEI Nr.1 Sibiu, este reprezentantul legal al copilului, 

de exemplu, hotărâre a instanţei sau hotărâre a comisiei pentru protecţia 

copilului ;    

 date din foia matricolă a elevului;  

 date din cererea de transfer 

 date din fișa de înscriere;  

 date din  certificatele de orientare şcolară şi profesională, în 

vigoare/anterioare;  

 după caz, date din certificatele de încadrare în grad de handicap a elevului, în 

vigoare/anterioare; 

 date din documentele ce alcătuiesc dosarul pentru încadrarea elevului în grad de 

handicap și/sau obținerea certificatului COȘP/CES, spre exemplu: 

o ancheta socială;  

o fişa medicală sintetică;  

o certificatul medical tip A5;  

o documentele medicale adiţionale; 

o fişa de evaluare psihologică; 

o fişa psihopedagogică; 

o rapoarte de (re)evaluare; 

 date din documentele specifice întocmite de CSEI, de exemplu, catalog, carnet 

de note, registru matricol, plan de servicii individualizat, plan de intervenție 

personalizată, evaluări psihologice / logopedice / etc.,  … 

 date din evaluările școlare, sociale, psihologice, psihopedagogice, logopedice, 

etc. realizate de personalul CSEI 

 date din contractul încheiat de CSEI Nr.1 Sibiu cu dumneavoastră (contractul 

educațional și contractul cu familia elevului cu CES); 

 date din documente de trasport; 

 date din documente ce atestă veniturile; 

 date din documente bancare – de titular a unui cont; 

 date de contacte. 
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Crearea de profiluri 

Prin natura activității sale, pentru respectarea prevederilor legale și a principiilor 

privind managementul de caz, în special a intervenției personalizate, CSEI Nr. 1, 

folosește, întocmește și eliberează documente ce conțin informații structurate, 

clasificate – ce pot oferii o imagine de ansamblu despre elevii săi și completează 

documente de raportare/statistice pe baza unor clasificări. 

Un astfel de document este fișa psihopedagogică ce cuprinde informații precum: date 

personale, date despre familie, date despre starea sănătății, date despre dezvoltarea 

psihomotorie, date despre procesele cognitive,  date despre achizițiile școlare, etc. 

Aceste documente deși operează cu profiluri sau creează  ceea ce s-ar putea numi 

profiluri, ele nu sunt generate automat sau în mediul online (pe internet), ci în urma 

unui proces de evaluare, realizat în relație cu diverși specialiști și nu are niciun scop 

comercial. Clasificările folosite sunt cele legate de tipul de deficiență mentală – 

ușoară / severă, de tipul și gradul de handicap, de vârstă, de clasă, de sex, etc. 

 

 

Dezvăluirea datelor 

Datele dumneavoastră (elev / reprezentanți legali / aparținători) pot fi dezvăluite, 

comunicate, dumneavoastră - persoanei vizate sau reprezentanților legali ori 

convenționali ai persoanei vizate, în cadrul unor întâlniri, telefonic și pe suport de 

hârtie sau în format electronic, prin răspunsul la solicitări directe ale dumneavoastră 

sub formă de adeverințe, fișe de evaluare, etc. 

Unele date de contact ale dumneavoastră (elev / reprezentanți legali / aparținători), 

precum telefon/email pot fi utilizate în cadrul unor grupuri de comunicare cu elevii/ 

reprezentanții legali ori convenționali ai acestora/cadrele didactice sau pe platforme 

educaționale. 

 

 

Transmiterea de informații către instituții/autorități publice, potrivit legii 

În unele cazuri legislația ne poate impune să comunicăm date privind elevii noștri către 

anumite autorități (de exemplu, Inspectoratul Școlar, Primărie, Centrul Județean de 

Resurse și Asistență Educațională Sibiu, Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului, Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială, Inspectoratul 

Județean de Poliție, Consiliul Județean, Judecătorie, unități școlare,  alte instituții 

abilitate ale statului) și alte persoane juridice implicate în proceduri legale. 

 

 

Păstrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 

CSEI Nr.1 Sibiu păstrează datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât 

este necesar pentru îndeplinirea scopurilor din prezenta informare, în raport cu  

dumneavoastră sau pentru a asigura conformitatea cu obligațiile legale, instituite prin 

lege. Pot fi date a căror timp de păstrare este permanent, dar și date ce sunt șterse 

la un interval de câteva zile. 
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Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele cu caracter personal: 

 

 Dreptul de acces la date. Aveţi dreptul să accesați datele dumneavoastră pe care 

le prelucrăm sau le controlăm sau copii ale acestora. De asemenea, aveți dreptul să 

obţineți de la noi informaţii privind natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date. 

 Dreptul la rectificarea datelor. Aveţi dreptul să obțineți rectificarea datelor 

dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, dacă acestea nu sunt exacte. 

 Dreptul la ştergerea datelor. Aveţi dreptul să obțineți ştergerea datelor 

dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm în măsura în care legislația în 

vigoare permite acest lucru, cu respectarea termenului legal de arhivare. 

 Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor. Aveţi dreptul să restricționați 

prelucrarea datelor dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, cu 

asigurarea respectării obligațiilor legale ce revin CSEI Nr.1 Sibiu 

 Dreptul de a obiecta. Aveţi dreptul să obiectați cu privire la prelucrarea datelor 

dumneavoastră de către noi sau în numele nostru. 

 Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere. Aveți dreptul să 

depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu 

caracter personal (Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor 

cu Caracter Personal – ANSPDCP) cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră 

de către CSEI Nr.1 Sibiu. 

 

 

 

Întocmit, 

Responsabil cu protectia datelor cu caracter personal 

asistent social BLAGA NICOLAE 

 


