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Informare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal in procesul de
inscriere a copiilor in invitimAntul primar
Ministerul Educafiei gi Cercetirii (MEC), cu sediul in: Bucuregti, sh. G.-ral Berthelot, nr. 283O sector 1, tel. 021 4056227, fax:0213735547, in calitate de operator de date cu caracter
personal, vtr informeazi prin prezenta despre prelucrarea datelor dumneavoastrtr personale
gi drepturile pe care le avefi in conformitate cu REGULAMENTIJL (UE) 20761679 al
Parlamentului European gi al Consiliului din 27 aprilie 2016 (denumit in continuare GDPR)
gi legislafia nagionall privind protecfia gi securitatea datelor personalg in vigoare.
Scopurile gi baza legali a prelucririlor
Scopul prelucririi: inscrierea copiilor

in invAlimantul primar qi asigurarea gcolarizirii

acestora.

Activittrfile specifice de prelucrare a datelor cu catacter personal sunt reglementate in
principal prin urmitoarele acte normative:
- Legea educafiei nalionale nr.1/2011,. cu modificlrile gi completdrile ulterioare;
- OMEC rtr . 32772020 privind aprobarea calendarului 9i a metodologiei de inscriere a copiilor
in invilimAntul primar pentru anul gcolar 2020 - 2027;
- H. G. nr. 2412020 pivmd organizarea gi funclionarea Ministerului Educaliei qi Cercetirii.
MEC, inspectoratele gcolare ludetenelnspectoratul $colar al Municipiului Bucuregti,

unitllile

de invitimAnt preuniversitar au obligalia de a prelucra in condifii de siguranti gi numai
pentru scopurile specificate datele cu caracter personal in scopul realizirii atribufiilor,
drepturilor gi obligaliilor legale, precum qi a sarcinilor care servesc interesului public,
respectiv in scopul inscrierii copiilor in invitimantul primar gi exercitarea sub autoritatea
statului romAn a dreptului fundamental la invdtituri. tnvilarea pe tot parcursul viegii este
un drept garantat de lege. Inspectoratele gcolare solufioneazi orice situafie legati de
inscrierea in inve$mantul primar in interesul educajional al elerrrlui 9i in limitele legii.

Pirintii/tutorii legal instituifi/reprezentantii legali, ai ciror copii implinesc vArsta de 5 ani
p6ntr la data de 31 august 2020 inclusiv. au obligafia de a inscrie copiii in invitimAntul primar
in clasa pregetitoare. Pirinfii /tutorii legal instituitVreprezentanfii legali ai ciror copii

implinesc vArsta de 5 ani in perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2020 inclusiv pot si-gi
inscrie copiii in invilimAntul primar in clasa pregititoarg dacl dezvoltarea lor
psihosomatice este corespunzitoare.

Daci nu suntefi de acord cu prelucrarea datelor cu cruacter personal nu se poate proceda la
inscrierea elevilor, la validarea cererilor tip, in condifiile previzute de prevederile legale irn
vigoare.

Tipuri de date cu caracter personal prelucrate
Date privind solicitantul: numele qi prenumele; domiciliul/reqedinfa (stradi, numir, cod
pogtal, localitatea, judeful, sectorul); contact: telefonul, e-mailul; calitatea solicitantului
(ptrrinte/reprezentant leSal); stare civili; in cazul pirinfilor divorfali - hotirArea
judecitoreasci definitivi din care rezulti modul in care se exerciti autoritatea pirinteasctr gi
unde a fost stabilit domiciliul minorului.
Date privind copilu} numele gi prenumele; domiciliul/ regedinta (stradi, numir, cod pogtal,
localitatea, iudeful sectorul ); CNP; locul naqterii; numele qi prenumele fratelui/surorii
copilului care se doregte a fi inscris; cultul religios; limba matemi; existenta unui certificat
medical de incadrare a copilului in grad de handicap; statutul familiei (copilul este orfan sau
provine de la o case de copii^entru de plasament/plasament familial).
Aceste date se plstreazi in condilii de maximi siguranlI de citre unitatea de invilim6nt la
care se face inscrierea.

Categorii de destinatari ai datelor cu caracter perconal
Datele dumneavoastri personale sunt comunicate urmitorilor destinatarl dacd este cazul:
o institutii publice, conform prevederilor legale;
o instantelor de iudecatl;
. in cadrul activitilii de control;

.

ambasadelor.

Perioada de stocare a datelor personale
Datele cu caracter personal personale sunt stocate pe perioada necesari efech.rlrii tuturor
demersurilor intreprinse pentru indeplinirea atribuliilor legale generate de defigurarea
procesului educalional dupl care vor fi arhivate potrivit legislaliei aplicabile.
Toli elevii inmatriculafi sunt introdugi in Sistemul informatic integrat al invllimAntului din
Romfia (SII!{).
La avizierul unitilii de invilim6nt gi pe site-ul inspectoratului gcolar se afigeazi lista cu
numele gi prenumele elevilor inmatriculafi dupi prima etape. Totodati, se afigeazi gi
numirul de locuri rimase libere.
Dupi parcurgerea celei de a doua etape de inscriere in invilimAntul primar se afigeazl 9i
listele finale ale copiilor inscrigi in clasa pregititoare.

t

Datele menfionate anterior, care sunt publice pe paginile de intemet ale institu$ilor, sunt
afigate pe o perioadi de cel mult 30 de zile de la finalizarea etapelor de inscriere prevXzute in
calendarul inscrierii.
Listele in format letric rtrmAn afigate la avizierul unittrflor de invdftrmAnt pAni cel tArziu la
data inceperii anului qcolar 2020-2021.

Drepturile dumneavoastrl Ei modul de exercitare al acestora
Conform prevederilor legale, beneficiali de dreptul de acceg dreptul la rectificare, dreptul la
$tergerea datelor, dreptul la restriclionarea prelucririi, dreptul la portabilitatea datelor,
dreptul de a formula plAngere la Autoritatea Nationaltr de Supraveghere a Prelucririi Datelor
cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor dvs. aveji dreptul de a contacta responsabilul cu protectia
datelor din cadrul Ministerului Educafiei gi Cercetirii la adresa de e-mail: dpo@edu.gov.ro
sau si vd adresafi in scris, printr-o cerere datate gi semnattr.
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