
 

 

ANEXĂ 

 
    la CONTRACTUL nr. __________________ /___________ 

 
 

 

Încheiat între : 

 

1 . Universitatea  “ Andrei Șaguna „ din Constanța , reprezentată prin RECTOR, Prof. univ. dr.             

George-Daniel PAPARI, și 

2. Studentul (a) 

1. Numele de familie la naștere____________________________________________ 

 (din certificatul de naștere) 

         2. Numele de familie actual _______________________________________________   

(după căsătorie, înfiere, modificare la cerere, conform actului doveditor) 

         3. Prenumele___________________________________________________________ 

în calitate de student la Facultatea ___________________________________________________ 

specializarea ___________________________________________________________________, 

în anul de studiu   2  /  3  /  4   începând cu anul universitar 2022-2023. 

 

 

DATE PERSONALE : 

1. C.I. Seria ……... ; Nr. ……………. ; Eliberată de : ………………...………...............................;  

Perioada de valabilitate: ………………………………………………… 

Telefon: ………………………… , E-mail:………………………………………………………… 

 

2. Cod numeric personal (din cartea de identitate sau certificatul de naștere)   

          

           

 

 

3. Situaţia la începutul anului universitar 2021-2022 

 

Promovat integralist  Specificați nr. de credite acumulate  

Promovat cu credite  Specificați nr. de credite acumulate  

Transfer intern Specificați la ce Specializare  

Reluare studii (cu același nr.matricol)   

 

             



Restanțe 

___________________________________________________________________ 

 

Anul I 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

Anul II 

 

 

 

___________________________________________________________________ 

 

Anul III 

 

 

 

 

 

 

 

Consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal 
 

 

Subsemnatul_____________________________________________________, în calitate de      

student        /     absolvent       , declar că am luat la cunoștință de prevederile  Regulamentului (UE) 2016/679 

privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește  prelucrarea datelor  cu caracter personal și  privind 

prelucrarea datelor cu caracter personal precum și de conținutul informării Universității „Andrei Șaguna” 

din Constanța cu privire la aceste date și  sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie stocate, 

prelucrate, utilizate și publicate. 

Sunt de acord cu întregul conținut, am completat personal datele din prezenta declarație, susțin și 

semnez, după ce am luat la cunoștință. 

 

 

Semnătura___________________________  Data_________________________________ 

 

 

INFORMARE 
 
Politica de confidențialitate privind datele cu caracter personal 

UAS este înregistrată ca operator în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal gestionat 

de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 20538 având ca scop 

declarat „educație și cultură” și „cercetare științifică”. 

Scopul colectării datelor, este: asigurarea accesului la educație și implementării proiectelor cu finanțare 

europeană. 



Sunteți obligat(ă) să furnizați datele, acestea fiind necesare asigurării accesului la educație și implementării 

proiectelor cu finanțare europeană. 

Refuzul dvs. determină imposibilitatea asigurării accesului la educație, precum și imposibilitatea finalizării 

implementării proiectelor cu finanțare europeană. 

Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator și sunt comunicate numai următorilor 

destinatari: persoana vizată, reprezentanții legali ai persoanei vizate, instituții de învățământ și educație. 

Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în străinătate. 

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informați cât mai curând posibil. 

Notă  de informare privind protecția datelor personale 

Politica de confidențialitate se referă la modul de colectare și utilizare a datelor cu caracter personal furnizate 

de dumneavoastră pe platformele electronice utilizate în cadrul UAS. 

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă. 

O persoană identificabilă este acea persoană identificabilă 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. 

Această Politică de confidențialitate se referă la datele personale ale membrilor comunității UAS (studenți, 

profesori, absolvenți), instituțiilor partenere, candidaților și ale altor persoane care intră în contact cu noi sau vizitează 

locațiile noastre, angajați sau persoane aflate în proces de angajare, colaboratori și se aplică datelor cu caracter 

personal colectate prin: e-mail, direct la sediile UAS, formulare diverse, CV-uri, înregistrări video, fotografii,  

website, social media etc.. 

Platformele electronice utilizate în cadrul UAS se bazează pe tehnologii care permit și colectarea anumitor 

informații cu caracter tehnic despre dumneavoastră: adresa dumneavoastră de internet, sistemul de operare folosit, 

locația geografică, tipul navigatorului internet, informații despre traficul realizat de dumneavoastră pe platformele 

electronice utilizate în cadrul UAS etc.. Toate aceste informații colectate prin intermediul acestor platforme 

electronice utilizate în cadrul UAS au scopul de a ajuta la îmbunătățirea serviciilor oferite. 

UAS nu va dezvălui date cu caracter personal sau cu funcție de identificare, niciunui terț, decât cu permisiunea 

explicită a utilizatorilor sau când există o obligație legală în acest sens. 

UAS respectă caracterul personal și securitatea prelucrării datelor cu caracter personal ale fiecărei persoane 

care vizitează platformele electronice utilizate în cadrul UAS. 

UAS se obligă să  păstreze confidențialitatea datelor cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin 

intermediul platformelor electronice utilizate în cadrul UAS, așa cum prevăd dispozițiile Regulamentului European 

2016/679 privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație 

a acestora. 

Drepturile dumneavoastră 

Puteți consulta REGULAMENTUL nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce 

privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR). 

În calitate de titular al datelor cu caracter personal, GDPR vă oferă o serie de drepturi, inclusiv: 

 dreptul de acces - vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră personale sunt 

prelucrate de către noi și, dacă este afirmativ, care sunt detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare; 

 dreptul de rectificare - vă permite să rectificați datele dumneavoastră personale dacă sunt incorecte; 

 dreptul la ștergere - vă permite să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră personale în anumite cazuri, ca 

de exemplu: dacă datele nu mai sunt necesare în legătură cu scopurile pentru care au fost colectate; dacă 

procesarea s-a bazat pe consimțământul dumneavoastră și dacă v-ați retras consimțământul, consimțământul 

dumneavoastră a expirat sau în cazul în care nu mai există un temei juridic pentru procesarea datelor 

dumneavoastră personale; instanța sau o autoritate de  reglementare  a  decis că  datele dumneavoastră cu 

caracter personal în cauză trebuie șterse; dacă se dovedește că datele dumneavoastră personale au fost 

prelucrate în mod ilegal; 

 dreptul la restricționare - vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor dumneavoastră  cu  caracter  

personal  în  anumite cazuri (de exemplu, atunci când contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe); 

 dreptul de a obiecta - vă permite să obiectați la procesarea ulterioară a datelor dumneavoastră cu caracter 

personal în condițiile și limitele stabilite de lege; 

 dreptul la portabilitatea datelor - vă permite să primiți datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat, 

într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și lizibil, sau să transmiteți aceste date unui alt operator de 

date. 


