
 
Acord de prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul  

Universității Tehnice de Construcții București 
 

Subsemnatul/a (nume, prenume) ……………………….………………………………………………..………..…………, domiciliat/ă în 
localitatea …………….……………………………………..……………………………….…………..…, judeţul ….…………………….……………………..…………, 
strada……………………………………………..……...………………………………….,posesor al CI seria ….…., numărul………….…………, eliberat 
de …………………………………………………………..………………………….…………..., la data de ………………..………………….….., 
CNP……………………………………………………………………..…...,  
 

îmi exprim acordul cu privire la utilizarea şi prelucrarea datelor mele cu caracter personal de către Universitatea 
Tehnică de Construcții București conform prevederilor legii educației naționale, a legilor în vigoare precum și 
conform Regulamentului (UE) 679 / 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea 
datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare. 

Am luat la cunoștință și sunt de acord, că orice fel de date cu caracter personal care sunt colectate și 
prelucrate în cadrul relației mele juridice cu Universitatea Tehnică de Construcții București folosind acte 
semnate de mine, prin accesarea sistemelor informatice în clădirile si căminele aparținand UTCB, prin 
înregistrarea dispozitivelor IT pe care le folosesc în sistemele informatice software si hardware ale UTCB, prin 
alocarea de adrese IP dispozitivelor IT pe care le folosesc, prin completarea cu date cu caracter personal a 
diverselor formulare de înregistrare prezente pe site-urile aparținând domeniului web www.utcb.ro (inclusiv 
subsite-urile prezente pe domeniul web www.utcb.ro) dar fără a ne limita la cele precizate mai sus, sau prin 
depunerea de mine ori de către împuterniciții mei, de diverse copii sau originale ale actelor mele, inclusiv a 
actelor mele de studii, dar fără a ne limita la actele precizate mai sus, sunt colectate și prelucrate cu acordul 
meu. 

Sunt de acord cu toate prevederile referitoare la scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul 
Universității Tehnice de Construcții București, prezentate în continuare în această pagină. 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal în cadrul Universității Tehnice de Construcții București 
(denumită în continuare UTCB): 

Scopul major pentru care UTCB  colectează date cu caracter personal ţine de prelucrări ale 
informaţiilor pe baza cărora să se poată lua decizii coerente şi corecte în managementul sistemului educaţional. 
Persoanele fizice sunt obligate să furnizeze o serie de date obligatorii (informaţii despre identitatea persoanei 
precum şi a părinţilor sau reprezentanţilor legali, acceptul monitorizării video pentru sporirea securităţii în 
sistemul educaţional), acestea fiind necesare în vederea derulării/iniţierii de raporturi juridice cu UTCB, cu 
respectarea prevederilor legale (de exemplu: cele privind relaţia cu angajaţii sau cele privind înscrierea în 
învăţământul superior în cadrul UTCB, cazarea in Căminele UTCB sau cele privind evidenţa rezultatelor lucrărilor 
și examenelor susținute în cadrul UTCB sau a actelor de studii). În cazul refuzului de a furniza aceste date, UTCB  
poate să refuze iniţierea de raporturi juridice, întrucât poate fi pusă în imposibilitatea de a respecta cerinţele 
reglementărilor speciale în domeniul educaţional, iar în cazul angajaţilor, a prevederilor dreptului muncii şi 
dreptului fiscal. De asemenea, UTCB colectează şi o serie de informaţii care nu au caracter obligatoriu (de 
exemplu: adresa de email, telefon) în vederea îmbunătăţirii modului de comunicare cu studenţii, părinţii sau 
reprezentanţii legali ai acestora precum şi pentru realizarea ulterioară de sondaje statistice (selectarea 
aleatoare a unui eşantion şi administrarea unui chestionar relativ la aspectele educaţionale universitare) 
utilizând comunicarea prin sistemul poştei electronice. În cazul în care persoanele fizice şi-au dat acordul pentru 
colectarea şi prelucrarea unor date cu caracter opţional, au dreptul ca ulterior să solicite excluderea din baza 
de date UTCB  a acestor informaţii. Refuzul furnizării şi/sau prelucrării datelor informaţiilor opţionale poate duce 
la imposibilitatea ca UTCB  să transmită informaţii despre serviciile sale (de exemplu: noutăţi despre rezultatele 
examenelor de admitere, licență, sau orice alte lucrări concepute în timpul perioadei de studiu universitar). În 
situaţiile prevăzute mai sus, dar fără să ne limităm la cele precizate mai sus, furnizarea datelor este necesară 
pentru ca persoanele în cauză să poată beneficia de acces la respectivele categorii de programe de studiu 
universitar și a programelor de protecţie socială. Refuzul de a furniza informaţii personale în acest scop poate 
duce la pierderea calităţii de beneficiar al programelor de studiu universitar, al programelor de protecţie socială 
și de cazare în Căminele UTCB. Informaţiile cu caracter personal se colectează și se prelucrează și pentru a 
respecta prevederile legale relativ la înregistrarea operaţiunilor financiar contabile. Furnizarea informaţiilor din 
această categorie este obligatorie, refuzul de a le furniza duce la imposibilitatea de a demara relaţii juridice între 
UTCB  şi respectivele persoane. Informații actualizate referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal în 
cadrul UTCB pot fi găsite si pe site-ul universiății www.utcb.ro. Responsabilul cu protecția datelor personale în 
cadrul Universitații Tehnice de Construcții București poate fi contactat folosind datele de contact de pe site-ul 
www.utcb.ro. 

Data: ..............................................                  Semnatura: 

............................................................ 


