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INFORMARE
PRTVTND PROTECTTA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
in cadrul procesului electoral de desemnarea a Bectorului

Universitiitii ,,Dunirea de Jos" din Galali

Universitatea ,,Dundrea de Jos" din Gala[i prelucreazd date cu caracter personal in
conformitate cu Regulamentul (UE) 20161 679 privind proteclia persoanelor fizice in ceea
ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal gi privind libera circulalie a acestor
date 9i de abrogare a Directivei 95/ 461 CE gi cu legislalia de punere in aplicare a acestuia,
respectiv Legea 19012018, precum gi Politica privind protecfia persoanelor fizice in ceea
ce privegte prelucrarea datelor cu caracter personal 9i libera circula[ie a acestor date in
cadrul Universitdlii ,,Dundrea de Jos" din Galali, in scopul realizdrii atribuliilor, drepturilor gi

obligaliilor legale, Tn calitate de operator.
Scopul prelucrdrilor de date cu caracter personal men[ionate in aceasti informare

este desemnarea rectorului Universit5{ii ,,Dunirea de Jos" din Galali, pentru mandatul
2020-2024, pe bazd de alegeri generale, prin vot universal, direct, secret gi egal al
intregului personal didactic 9i de cercetare titular din cadul Universititii 9i al
reprezentanlilor studentilor din Senat gi din consiliile facultitilor, conform HotdrArii de
Senat nr. 84111 iunie 2019 privind validarea rezultatul referendumului pentru alegerea
modalitdfii de desemnare a rectorului la nivelul Universitdtii ,,Dundrea de Jos" din Galafi,
referendum desfisurat in data de 7 iunie 2019,9i cu aplicarea Metodologiei interne de
organizare gi desfSgurare a alegerilor pentru structurile gi functiile de conducere de la
nivelulfacultd[ilor gi universitdtii, aprobati prin Hotdr6rea Senatului nr. 156 din 4 noiembrie
2015, dispozilii menlinute prin Hotir6rea Senatului universitar nr. 105/16.09.2019.

Pentru realizarea listelor persoanelor cu drept de vot, Serviciul Resurse Umane
pune la dispozilia Biroului electoral al Universitdtii ,,Dundrea de Jos" din Galali datele cu
caracter personal din urmitoarele categorii: identitate (nume, prenume), precum 9i
facultatea, departamentul, respectiv functia/calitatea persoanei cu drept de vot.

Suplimentar, in timpul procesului de votare, sunt prelucrate gi alte date cu caracter
personal din categoriile: identitate (semndturd) identificare (CNP, serie 9i numir act de
identitate, adresd domiciliu). Datele menlionate sunt prelucrate de cdtre Serviciul Resurse
Umane, Biroului electoral al Universititii ,,Dunirea de Jos" din Galafi gi Birourile electorale
ale celor 2 sec{ii de votare, scopul de a asigura pregitirea, organizarea gi desfdgurarea
alegerilor pentru func[ia de Rector.

Tn vederea verificirii dreptului de a vota precum si pentru aflarea localiei in care un
alegdtor poate s6-9i exercite dreptul de vot, o listd cuprinzind numele gi prenumele,
facultatea gi sec[ia de votare va fi afigati la secliile de votare, la sediul Universitifii
,,Dunirea de Jos" din Galafi din strada Domneascd nr.47 9i pe site-ul universitafii la rubrica
,,Alegeri conducere 2019-2020". (Eventualele erori privind listele de vot se pof comunica
Biroului electoral al Universitaliicu cel pulin 3 (trei) zile inainte de data de 10.12.2019).

Operator inscris sub nr. 36338 in registrul de evidenla a prelucrarilor de date cu caracter personal
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Ld prezentarea in sala de vot, biroul electoral al secfei de votare il va identifica pe

alegitor inbaza actului de identitate, iar acesta va semna in tabelul nominal de prezen[5.
Sunteti obligat(5) sd furnizafi categoriile de date cu caracter personal prezentate

pentru indeplinirea scopului men[ionat anterior, iar refuzul furnizdrii acestor date poate
duce la imposibilitatea participdrii la procesul electoral.

lnformafiile sunt prelucrate in mod legal in conformitate cu Legea Educaliei
Na[ionale nr.1l 2011, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, cu Carta Universitdtii
,,Dundrea de Jos" din Gala{i, cu Ordinul nr. 375112015 de aprobare a Metodologiei-cadru
referitoare la procesul de stabilire si de alegere a structurilor gi funcliilor de conducere la
nivelul instituliilor din sistemul nalional de Tnv5ldmAnt superior, precum si in conformitate
cu Metodologia interni de organizare gi desfigurare a alegerilor pentru structurile gi

functiile de conducere de la nivelul facultdlilor gi universitdfii, aprobati prin Hotirdrea
Senatului nr. 156 din 4 noiembrie 2015, dispozilii menlinute prin Hotdrirea Senatului
universitar nr. 1 05/1 6.09.201 9.

Prin raportare la dispoziliile Regulamentului UE 67912016, prelucrarea datelor cu
caracter personal Tn procesul electoral se face in baza art.6, alineatul (1), litera b), in
vederea executirii unui contract la care persoana vizald este parte si in baza art.6,
alineatului (1) lit. c), pentru respectarea unei obligalii legale care ii revine UniversitS[ii
,,Dundrea de Jos" din Galati." 

in conformitate cu ohigaliile stabilite de Regulamentului UE 67gt2016, ne asigurdm
ci informa[iile pe care ]e delinem sunt pdstrate in locatii sigure, cu un nivel de securitate
adecvat 9i cu accesul permis doar personalului autorizat. Perioada de timp in care sunt
pistrate datele cu caracter personal este direct propo(ionali cu perioada necesard
indeplinirii scopului pentru care datele respective sunt colectate/ prelucrate gi cu cerinlele
Iegale.

Conform Regulamentului UE 67912016, in calitate de persoand vizatd aveti
urmdtoarele drepturi: accesul la datele personale care vi privesc, rectificarea sau
gtergerea acestora, restriclionarea prelucririi, dreptul de a vd opune prelucrdrii, dreptul la
portabilitatea datelor, dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat
9i de a vd adresa instantei de judecati competente. Disponibilitatea drepturilor depinde de
fiecare prelucrare. Dacd ave[i nemultumiri legate de modul in care prelucrdm datele
dumneavoastri cu caracter personal, aveti dreptul de a depune o plAngere in fafa
Autoritdfii Nationale de Supraveghere a Prelucririi Datelor cu Caracter Personal
http ://www. d ata p rotection. ro.

Dacd doriti si face[i o solicitare in temeiul Regulamentului UE 67912016, pentru a
putea sd vi rispundem intr-un mod eficient, vi rugdm sd contactati Responsabilul cu
Protectia Datelor Ia adresa de e-mail dpo@ugal.ro.
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