
Scrisoare conformitate GDPR 

Cum folosim documentul acesta? 

Care e scopul acestui document? 

Acest document asigura terele persoane cä unitatea este pregatità pentru GDPR 

Ce articole sunt incidente din Regulamentul GDPR? 

Acest document se aplicà tuturor articolelor. 

Ce ar trebui sá stiu? 

Aceastä scrisoare este menitã sã fie furnizatã diferitelor pärti cu care unitatea 
colaboreazã/intrà In contact, inclusiv beneficiarilor, si eventual publicatã pe site! la avizierul 
unitàtii. 

In mãsura In care identificali domenii pe care nu le-ai luat In calcul de la inceput, putei 
modifica aceastà scrisoare, spunãnd cä munca este continua. 



Scrisoare conformitate cu GDPR 

Scoala Gimnazialà Academician Mann Voiculescu" si GDPR 

Regulamentul general privind protectia datelor personale (Regulamentul GDPR) este un 

regulament al Uniunii Europene care din 25 mai 2018, se aplicâ tuturor unitäilor care 

colecteazà si prelucreazã datele cu caracter personal ale cetäenilor UE. 

Ca intreprindere responsabilâ si orientatã spre viitor, Scoala Gimnazialà ,,Academician Mann 

Voiculescu" Giurgiu, recunoaste la niveluri inalte necesitatea de a se conforma 

Regulamentului GDPR si a se asigura cä existã màsuri eficiente pentru a proteja datele 

personale ale beneficiarilor, angajailor Si altor pari interesate si pentru a se asigura Ca 

datele sunt procesate In mod legal, corect si transparent. 

Angajamentul faã de securitatea datelor cu caracter personal se extinde la nivelurile 

superioare ale unitaVi Si este demonstrat prin politicile relevante si pun furnizarea de resurse 

adecvate pentru stabilirea si dezvoltarea unor controale eficiente privind protecia datelor 

personale si securitatea informaiilor. 

Ca parte a Indeplinirii obligaiiIor noastre legale, am implementat un program cuprinzätor 

pentru a inelege si a valida utilizarea datelor noastre personale Si pentru a confirma baza 

legalà a procesãrii noastre. 

In plus, putem confirma Ca: 

• Existã o politica de protecie a datelor cu caracter personal In cadrul unitatii, care a 

fost aprobata de conducere si comunicatä tuturor angajailor si altor persoane 

relevante 

• Toi angajaii au primit cursuri de sensibilizare privind protecia datelor personale si 
Regulamentul GDPR 

• Toatã lumea Intelege rolul br In protecia datelor cu caracter personal si a fost instruitã 

acolo unde este necesar 

Am identificat datele personale pe care le procesãm, inclusiv in cazul in care sunt 

implicate categorii speciale de date 

• Pentru fiecare situatie in care procesãm datele personale, am stabilit baza legalà a 

prelucrarii In conformitate cu Regulamentul GDPR 

• In cazul In care am fobosit ca temei legal interesul legitim, am efectuat un test de 

echilibrare documentat pentru a evalua beneficlile organizaiei versus impactul asupra 

persoanei vizate 

• In acele cazuri in care procesarea noasträ se bazeazã pe consimãmânt, am luat 

mãsurile necesare pentru a ne asigura cà a fost acordat si inregistrat un consimämânt 

gratuit, inclusiv luarea In considerare a consimtãmântului pãrinibor pentru copli 
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• Am implementat o abordare combinatä, folosind politici de confidentialitate din timp, 

precum si o politicà de confidentialitate stratificatä, pentru a ne asigura cä informaiile 

privind confidenialitatea sunt furnizate In limbaj clar ori de câte ori colectãm date 

personale 

• Procedurile testate si facilitãtile oferite utilizatorilor online sunt in mäsurã sà proceseze 

prompt si sã indeplineascà cererile de acces la datele persoanelor vizate, cum ar fi 

retragerea, accesul si rectificarea consimtàmântului 

Durata de timp in care pästrãm datele personale pentru fbi sau modul in care 

decidem acest lucru a fost definitã pentru fiecare zonã de procesare si a fost redusã la 

minimul necesar 

• Mentinem inregistrarile de prelucrare conform cerinlelor Regulamentului GDPR 

• In cazul in care suntem operator de date, toate contractele noastre cu persoanele 

Imputernicite au fost actualizate pentru a se conforma cerinelor Regulamentului 

GDPR 

• In cazul In care actionam  ca persoanã imputernicitä, ne-am angajat in mod contractual 

sà respectãm cerintele  Regulamentului GDPR 

• Toi angajatii notri sunt supusi obligaiilor de confide nlialitate Cu privire la datele cu 

caracter personal 

• Dacä este cazul, va fi utilizatä o procedurä de evaluare a impactului privind protecia 

datelor personale, care corespunde cerinelor Si recomandàrilor Regulamentului 

GDPR si celor mai bune practici relevante 

• Am testat procedurile interne si externe pentru a indeplini obligaiile In cazul unei 

Incãlcàri a datelor personale, atát ca operator, cat si ca persoanã imputernicità 

• Avem politici si alte controale puse la punct Si implementate pentru a asigura o 

protecie adecvatã a datelor cu caracter personal, pe baza unei evaluäri atente a 

riscului 

• Am desemnat un Responsabil cu Protectia Datelor Personale, ale cãrui date de 

Contact sunt urmãtoarele: Calia Nicoleta, tel. 0767544122. 

Vom continua sã dezvoltãm si sa Imbunàtãim politicile si controalele privind protecia 

datelor personale In mod Constant, in conformitate cu cerinele legale, precum Si tinomd Cont 

de nevoile si preferinele beneficiarilor si partenerilor notri. 

Cu stimã, 

GDPR 

tor, 

tan Mihaela 
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