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NOTA DE INFORMARE
Privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Prin prezenta vă facem cunoscute următoarele:
Având în vedere intrarea în vigoare începând cu data de 25.05.2018 a Regulamentului (UE)
2016/679 a Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia
persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera
circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind
protecţia datelor – RGPD), Școala Gimnazială „Pia Brătianu”, instituție de învățământ public, are
obligația de a respecta regulile impuse prin acesta.
Școala Gimnazială „Pia Brătianu” vă oferă următoarele informații ce au ca scop securizarea datelor
cu caracter personal, conform RGPD:
Date cu caracter personal - înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă („persoana vizată”); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi
identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un
nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai
multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice,
culturale sau sociale.
Școala Gimnazială „Pia Brătianu” a început implementarea politicilor și procedurilor pentru
securizarea datelor cu caracter personal, atât informatic cât și organizațional, încă de la sfârșitul
anului 2017 prin
Implementarea politicilor de securitate IT conform RGPD:
▪
▪
▪
▪
▪

Uniformizare PC-uri pe platforma Windows 10
Auditare software folosit
Implementare Active Directory
Implementare Firewall rețea
Implementare politică antivirus

Implementarea politicii de Backup;
Cartografierea datelor cu caracter personal prelucrate atât electronic cât și pe suport hârtie,
limitând accesul prin criptare sau închiderea lor în fișet metalic, cu cheie.
De asemenea, școala a informat personalul didactic și nedidactic despre noile reglementări în
vigoare.
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