
 

INFORMARE 

privind prelucrarea datelor cu caracter personal  

cu referire la publicarea tezelor de doctorat 

 
 

Universitatea Naţională de Educaţie Fizică şi Sport din Bucureşti (UNEFS) –

Școala Doctorală, cu sediul în strada Constantin Noica nr.140, sector 6, Bucureşti, cod 

060057,  tel: 40/213164107, fax: 40/3120400, e-mail: secretariat_doctorat@unefs.ro, în 

calitate de operator în înțelesul Regulamentului (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, 

colectează și prelucrează date cu caracter personal de la mai multe categorii de persoane 

vizate.  

În virtutea respectării principiului informării prevăzut în Regulamentul (UE) 

2016/679, în calitatea dumneavoastră de persoana vizată, vă informăm cu privire la 

următoarele aspecte: 

 

A) Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu scopul:  

1. de a parcurge etapele premergătoare în vederea identificării persoanelor care au 

obținut un doctorat începând din anul 2016 sau care au fost profesori 

coordonatori ai tezelor de doctorat; 

2. de a publica tezele de doctorat, respectând prevederile legale; 

3. informării persoanelor vizate cu privire la demersurile pe care UNEFS are 

obligația de a le întreprinde în vederea publicării tezelor de doctorat; 

4. oricăror alte activități ce decurg din obligațiile legale ale UNEFS (ex: obligația 

de a comunica Școlii Doctorale refuzurile privind publicarea tezelor de doctorat 

primite din partea autorilor acestora); 

 

B) Baza legală pentru colectarea și procesarea datelor cu caracter personal furnizate 

de persoana vizată:  

1. In vederea executării unei obligații legale ce revine UNEFS ca urmare a 

modificărilor aduse Legii Educației Naționale nr. 1/2011, art. 168 alin (9) prin 

modificările și completările ulterioare ale art. 66 alin. (4) din HG nr. 681/2011 

privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat; 

 

C) Păstrarea datelor cu caracter personal:  

Datele personale vor fi păstrate atât timp cât este necesar pentru scopurile 

menționate mai sus ori pe perioada de timp prevăzută în cadrul legislației care 

guvernează arhivarea.  

 

D) Drepturile pe care le aveți în ceea ce privește datele dumneavoastră  personale:  



1. Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea 

operatorului, scopul în care se face prelucrarea datelor, destinatarii sau 

categoriile de destinatari ai datelor, perioada pentru care vor fi stocate datele sau 

criteriile utilizate pentru a stabili această perioadă, existența drepturilor 

prevăzute de Regulamentul UE 2016/679 pentru persoana vizată și condițiile în 

care pot fi exercitate; 

2. Dreptul de acces la date: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare 

că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz 

afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de lege.  

3. Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri 

nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc.  

4. Dreptul la ștergerea datelor: dreptul de a obține din partea operatorului 

ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, fără întârzieri nejustificate, 

în condițiile anume prevăzute de lege.  

5. Dreptul la restricționarea prelucrării, respectiv dreptul de a obține din partea 

operatorului restricționarea prelucrării în cazurile anume prevăzute de lege.  

6. Dreptul la portabilitatea datelor, respectiv dreptul de a primi datele cu caracter 

personal care o privesc și pe care le-a furnizat operatorului într-un format 

structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și dreptul de a 

transmite aceste date altui operator.  

7. Dreptul de opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment, din motive legate 

de situația dumneavoastră particulară, ca datele care vă vizează să facă obiectul 

prelucrării menționate în acest document, cu excepția cazurilor în care operatorul 

demonstrează că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și 

care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau 

că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.  

8. Dreptul de a vă retrage consimțământul, în orice moment, fără a afecta 

legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea 

acestuia.  

9. Dreptul de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal sau justiției pentru apărarea oricăror drepturi 

garantate de Regulamentul UE 2016/679 pe care le apreciați ca fiind încălcate. 

10. Dreptul de a fi notificat de către operator în caz de încălcări privind securitatea 

datelor dumneavoastră.  

E) Categorii de destinatari către care se pot divulga datele personale: 

a) Unitatea Executivă Pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării 

Dezvoltării și Inovării – UEFISCDI, în calitate de instituție publică față de care 

UNEFS are obligația legală de a comunica tezele de doctorat spre a fi publicate 

pe platforma online administrată de aceasta; 

b) asociații din domeniul învățământului, dacă legislația prevede acest lucru; 

c) prestatori implicați în mod direct/indirect în procesul de publicare a tezelor de 

doctorat și de trimitere a documentelor ce fac posibilă informarea autorilor 



tezelor de doctorat cu privire la publicarea lor în mediul online, pe platforma 

administrată de UEFISCDI; 

d) Școala Doctorală a UNEFS, către care universitatea are obligația de 

redirecționare a refuzurilor primite de la autorii lucrărilor; 

e) Persoanele care accesează platforma. 

 

F) Transferul datelor cu caracter personal într-o țară terță sau o organizație 

internațională:  

Transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal către o țară terță sau o 

organizație internațională poate avea loc: 

(a) când dumneavoastră v-ați exprimat în mod explicit acordul cu privire la 

transferul propus, după ce ați fost informat/ă asupra posibilelor riscuri pe care 

astfel de transferuri le pot implica ca urmare a lipsei unei decizii privind caracterul 

adecvat al nivelului de protecție și a unor garanții adecvate;  

(b) când transferul este necesar pentru executarea unui contract între persoana 

vizată și operator sau pentru aplicarea unor măsuri precontractuale adoptate la 

cererea persoanei vizate;  

(c) când transferul este necesar pentru încheierea unui contract sau pentru 

executarea unui contract încheiat în interesul dumneavoastră între operator și o 

altă persoană fizică sau juridică;  

(d) când transferul este necesar din considerente importante de interes public. 

  

 Pentru exercitarea drepturilor dumneavoastră, precum și pentru întrebări 

suplimentare legate de procedura de publicare a tezelor de doctorat sau de protecția datelor 

cu caracter personal, vă adresăm rugămintea de a ne contacta prin oricare dintre 

modalitățile prezentate mai jos, precizând numele și prenumele, adresa poștală ori de e-

mail (în funcție de modalitatea de comunicare aleasă de dumneavoastră), numărul de 

telefon și scopul cererii dumneavoastră.  

 

 Date de contact:  

 Prin email: secretariat_doctorat@unefs.ro; secretariat@unefs.ro 

 Personal: la Secretariatul Școlii Doctorale UNEFS 

 Printr-o cerere trimisă prin poștă, la adresa strada Constantin Noica nr.140, sector 

6, Bucureşti, cod 060057;  

 Printr-o cerere trimisă prin fax la nr. 004 021 312 04 00. 

 

Refuzurile referitoare la publicarea lucrării de doctorat vor fi transmise către UNEFS 

până la data de 15.03.2020. UNEFS va transmite motivele refuzului formulat de 

doctorand către Școala Doctorală. 

În lipsa unui răspuns din partea dvs., vom considera că sunteți de acord cu publicarea 

tezei pe platforma UEFISCDI.  

 


