Politica de confidențialitate aplicată la nivelul
Facultății de Economie și Administrare a Afacerilor,
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Valabilitate
Această politică de confidențialitate privind datele personale intră în vigoare la 25 mai 2018 si este
valabilă până la implementarea la nivelul Universității „Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) a unei politici de
confidențialitate. Prezentul document vine în completarea Politicii de Securitate privind Sistemul
Resurselor Informatice și de Comunicații din UAIC, a Planului de Securitate privind Utilizarea
Resurselor Informatice și de Comunicații din UAIC, și se bazează pe Politica de confidențialitate
aplicată la nivelul Departamentului de Comunicații Digitale al UAIC.
Orice document, referință sau activitate valabilă sau desfășurată la nivelul Universității „Alexandru
Ioan Cuza” se consideră valabilă și aplicabilă și la nivelul Facultății de Economie și Administrare a
Afacerilor.

Scop
Această Politică de confidențialitate are scopul de a implementa reglementările “Regulamentul (UE)
2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor
date (Regulamentul general privind protecția datelor -RGPD)
Prezentul document descrie modul în care Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor
(FEAA) colectează, folosește și partajează informațiile pe care le colectează. Politica de
confidențialitate descrie drepturile și opțiunile pe care le aveți în legătură cu utilizarea, accesarea,
corectarea sau ștergerea informațiilor personale. In acord cu aplicarea legilor, prin utilizarea tuturor
serviciilor puse la dispoziție de către FEAA, vă dați acordul și acceptați termenii prezentei Politici de
confidențialitate și sunteți de acord cu colectarea, utilizarea și partajarea datelor descrise în acord cu
politica descrisă în acest document, precum și în celelalte documente care reglementează activitatea
și calitatea de student, cadru didactic, personal auxiliar FEAA. În caz de necesitate și în conformitate
cu prevederile legislative în vigoare, FEAA poate solicita consimțământul prin alte mijloace, ca de
exemplu să dați clic pe un buton, să bifați o opțiune sau să modificați o setare într-o interfață online.
Se pot oferi si modalități de a anula consimțământul acordat, caz în care este posibil să nu mai puteți
utiliza unele servicii și aplicații puse la dispoziție.

Necesitate
FEAA prelucreaza datele private ale studentilor in scopurile prevazute de lege in cazul institutiilor de
invatamant superior. Prelucrarea datelor cu caracter personal se face în măsura strict necesară și
proporțională cu specificul activitatilor didactice si de suport al acestora. In cazul datelor colectate ca
parte a unor parteneriate, FEAA nu va furniza tertilor alte date decat cele furnizate de utilizatori in
formularele de inscriere in respectivele parteneriate.

Definiții
Resurse Informatice și de Comunicații (RIC): toate dispozitivele de tipărire/imprimare, dispozitive
de afişare, unităţi de stocare, şi toate activităţile asociate calculatorului care implică utilizarea oricărui
dispozitiv capabil să recepţioneze email, să navigheze pe site-uri de Web, cu alte cuvinte, capabil să
transmită, stocheze, administreze date electronice, incluzând, dar nu limitat la: mainframe-uri, servere,
calculatoare personale, calculatoare-agendă (notebook-uri), calculatoare de buzunar, asistent digital
personal (Personal Digital Assistant – PDA), pagere, sisteme de procesare distribuită, echipament de
laborator şi medical conectat la reţea şi controlat prin calculator (tehnologie încapsulată), resurse de
telecomunicaţii, medii de reţea, telefoane, faxuri, imprimante şi alte accesorii. La acestea se adaugă
procedurile, echipamentul, facilităţile, programele şi datele care sunt proiectate, construite, puse în
funcţiune (operaţionale) şi menţinute pentru a crea, colecta, înregistra, procesa, stoca, primi, afişa şi
transmite informaţia.
Portalul FEAA este avizierul electronic al FEAA. Este alcatuit din 4 site-uri administrate de FEAA,
(http://portal.feaa.uaic.ro,
http://id.feaa.uaic.ro,
http://doctorat.feaa.uaic.ro,
http://decanat.feaa.uaic.ro). Accesul la majoritatea informatiilor este securizat cu nume de utilizator si
parola.
Confidenţialitatea se referă la protecţia datelor împotriva accesului neautorizat. Fişierele electronice
create, trimise, primite sau stocate pe sistemele de calcul aflate în proprietatea, administrarea sau în
custodia şi sub controlul UAIC, sunt proprietatea Universităţii în condiţiile legilor în vigoare. Utilizatorul
răspunde personal de confidenţialitatea datelor încredinţate prin procedurile de acces la sistemul RIC.
Integritatea se referă la măsurile şi procedurile utilizate pentru protecţia datelor împotriva modificărilor
sau distrugerii neautorizate.
Utilizator: O persoană autorizata de către UAIC, în conformitate cu procedurile şi regulamentele în
vigoare, să folosească RIC.
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
Prelucrare înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter
personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace
automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea
la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea
Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care,
singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal
Consimțământ al persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată
și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o
acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate
Încălcarea securității datelor cu caracter personal înseamnă o încălcare a securității care duce, în
mod accidental sau ilegal, la distrugerea, pierderea, modificarea, sau divulgarea neautorizată a datelor
cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate într-un alt mod, sau la accesul neautorizat la
acestea

Modalități de colectare a datelor personale
FEAA colectează date personale astfel:
1. Informațiile furnizate de dumneavoastră.
 Actele depuse ca parte a dosarului de inscriere la FEAA
 Actele depuse ca parte a dosarului de inmatriculare la FEAA
 Actele depuse ca parte a dosarelor pentru cazare, burse, stagii Erasmus, inscrierea la
examene de definitivare a studiilor, concursuri si evenimente organizate de FEAA sau pentru
care FEAA face o activitate de triere a candidatilor
 Informatii trimise de dumneavoastra conform procedurilor de resetare la distanta a parolelor
pentru Portal sau Blackboard, sau pentru inscrierea in programul Microsoft Imagine
 Informatii furnizate pentru conectarea la RIC FEAA (de exemplu, MAC-ul pentru accesul la
Internet folosind Gateway-ul FEAA)
 Alte informatii solicitate ocazional de FEAA (de exemplu, CV-urile cadrelor didactice pentru
site-ul FEAA)
 Acte, date sau informatii solicitate de UAIC, organizatii ale statului roman sau alte entitati
externe FEAA, date pe care le furnizati direct (de exemplu, prin completarea unui chestionar)
 Actele depuse ca parte a dosarelor de angajare la FEAA, sau de sustinere a activitatilor
didactice
2. Automat. Unele informații pe care le colectăm prin mijloace automatizate pot fi date personale, în
mod individual sau în combinație cu alte date. Următoarele date sunt sau pot fi colectate în mod
automat:
 Informații despre dispozitivul dumneavoastră: numele dispozitivului, adresa hardware,
localizarea dispozitivului în rețeaua de comunicații de date
 Informaţii despre sistemul de operare al dispozitivului dumneavoastră
 Informaţii despre browser-ul dumneavoastră
 Informaţii despre felul în care utilizaţi RIC
 Activităţile dumneavoastră privind RIC
 Adresa IP
 Numele de cont
Informațiile colectate automat sunt păstrate o perioadă scurtă de timp (conform legii 235/2015 si a
reglementarilor in vigoare la nivelul UAIC) și sunt utilizate pentru diagnosticare, funcționalitate și
monitorizarea RIC respectiv soluționarea problemelor de securitate in ceea ce privește RIC.

Partajarea sau divulgarea datele dumneavoastră personale
cu partenerii
Datele dumneavoastră personale colectate de FEAA pot fi partajate cu:





entitati ale statului roman implicate, conform legii, in procesul didactic (de exemplu: Ministerul
Educatiei Nationale),
entitati ale statului roman implicate in activitati de sustinere a procesului didactic, activitati la
care dumneavoastra v-ati inscris (de exemplu: Ministerul Finantelor Publice, pentru studentii
care au depus dosare de bursa sociala)
alte organizatii care desfasoara activitati la care dumneavoastra v-ati inscris (de exemplu,
organizatiile care desfasoara programele Erasmus+ pentru studentii care s-au inscris)
alte entitati ale UAIC, implicate în asigurarea și desfășurarea activității didactice, conform
legilor și reglementărilor în vigoare



detinatorii si administratorii programului Microsoft Imagine si ai platformei Electronic License
Management System (doar nume de utilizator si email, doar in cazul utilizatorilor eligibili si
doar pentru inscrierea in sistem)

În conformitate cu legile în vigoare, FEAA poate furniza date cu caracter personal către autoritățile
statului român. Legislația permite FEAA, cu acordul reprezentantului legal la Universități “Alexandru
Ioan Cuza” din Iași, să divulge datele dumneavoastră personale fără permisiunea dumneavoastră
astfel:





în baza cotelor, a mandatelor sau a hotărârilor judecătorești sau de altă natură, sau pentru a
respecta legea;
în cazul în care FEAA considera că drepturile, proprietatea, siguranța sau securitatea unui
individ este în pericol;
dacă se constată că acțiunile dumneavoastră încalcă Contractul de Studii, Regulamentul de
Studii, Politica de Securitate sau orice alte reglementari legale;
în alte cazuri în care legea aplicabilă impune sau permite;

Perioada de păstrare
FEAA va păstra informațiile cu caracter personal pe durata ceruta de legislatia in vigoare. Păstrarea
datelor se poate prelungi atât timp cât este necesar pentru a ne îndeplini obligațiile legale, pentru a
rezolva litigiile sau pentru a ne derula contractele. Datele personale pot fi transferate catre
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iasi pentru arhivare, in conditiile legii si ale regulamentelor
interne.

Drepturile asupra datelor
Utilizatorii au dreptul să solicite o copie a datelor cu caracter personal, să modifice și să șteargă datele
stocate de catre FEAA, in conditiile legii. In cazul unor date, FEAA isi poate rezerva dreptul de a nu
mai furniza anumite servicii către utilizator întrucât nu se pot îndeplini condițiile necesare pentru
asigurarea securității sistemelor informatice și a tranzacțiilor electronice (de exemplu, utilizatorii care
solicita stergerea adresei MAC nu pot primi acces la Gateway-ul FEAA).
In conformitate cu prevederile legale, solicitarea accesului la datele personale se face prin adresă
scrisă adresată reprezentantului legal al instituției, de către fiecare utilizator in parte sau a
reprezentantului legal al acestuia. Datele se vor transmite doar acestor entități conform legislației și
condițiilor de securitate privind transferul datelor cu caracter personal.

Confidențialitatea datelor personale ale minorilor
FEAA s-a angajat să asigure protecția și confidențialitatea persoanelor tinere care utilizează RIC.
FEAA colecteaza cu buna stiinta date personale de la copii cu vârsta sub 13 ani doar ca parte a
prelucrarilor implicate in dosarele pentru burse sociale, in conditiile legii. În cazul în care, din eroare,
s-au furnizat către FEAA date personale ale minorilor fără consimțământul părinților, acestea vor fi
șterse. Aceste situații vor fi trate în regim de urgență, orice astfel de situații pot fi semnalate la adresa
gdpr@feaa.uaic.ro. Pe baza semnalărilor primite, FEAA va face investigații și va lua toate măsurile ce
se impun pentru înlăturarea respectivelor date personale.

Angajamentul nostru privind securitatea
FEAA a implementat proceduri in vederea creșterii gradului de securitate pentru a proteja datele
membrilor comunitatii FEAA. Cu toate acestea, nu se poate garanta faptul că comunicațiile
dumneavoastră nu pot fi interceptate ilegal sau că datele dumneavoastră personale nu vor fi accesate
ilegal de către terțe părți.
Utilizatorul este obligat să protejeze datele personale și RIC pe care își desfășoară activitatea și este
responsabil în mod direct privind informațiile transmise intentionat sau automat de către dispozitivele
la care are acces.
Utilizatorul are dreptul si obligația de a cunoaște și respecta politica de confidențialitate pentru a putea
utiliza RIC.

Modificările politicii privind confidențialitatea
FEAA îsi rezerva dreptul de a modifica politica privind confidențialitatea, în funcție de necesitățile și
reglementările legislative. Orice modificare a prezentului document va fi postată pe Portalul FEAA
înainte de a fi aplicată.

Date de contact
FEAA își exprimă totala disponibilitate pentru a clarifica orice situație care poate apărea privitoare la
asigurarea confidențialității datelor membrilor comunității FEAA.
Persoana de contact este: Mugurel Patrichi
Email: gdpr@feaa.uaic.ro
Telefon: 40 (232) 201418
Fax 40 (232) 217000
Adresa: Bulevardul Carol I, nr. 22, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi — corp B (FEAA),
Camera B327A Iaşi, RO-700506, România

