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NOTĂ DE INFORMARE 

PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE PRELUCRATE DE  

Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca 

 

În conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European şi 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), Academia Națională de Muzică 

Gheorghe Dima Cluj-Napoca are obligaţia de a prelucra în condiţii de siguranţă si 

numai pentru scopurile specificate mai jos, datele personale pe care ni le furnizaţi 

despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.  

Academia Națională de Muzică Gheorghe Dima Cluj-Napoca (ANMGD) prin 

intermediul compartimentelor Secretariat și Personal-salarizare, prelucrează 

datele dumneavoastră cu caracter personal, colectate direct de la dumneavoastră, 

prin mijloace automatizate/manuale.  

 

Scopul prelucrării datelor cu caracter personal 

 

ANMGD prelucrează datele cu caracter personal în vederea inițierii și 

derulării raporturilor juridice (contractelor) cu candidații, studenții, cursanții, 

angajații, partenerii cu care ANMGD interacționează pentru derularea activității 

specifice, respectiv derularea procesului didactic și a activității de cercetare 

științifică/creație artistică, (conferințe, workshop-uri, simpozioane, concerte, etc). 

 Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele cu caracter personal, acestea fiind 

necesare pentru:  

- derularea procesului de înscriere la programele de studii  

- derularea activității de admitere  

- derularea activităților educaționale 

- absolvirea 

- angajarea 

- promovarea personalului 

- desfășurarea activității științifice / creație artistică 
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Date cu caracter personal prelucrate/colectate de ANMGD: 

- Nume și prenume  

- CNP-ul  

- Adresă de domiciliu 

- Date din C.I/B.I/ Pașaport (dacă este cazul) 

- Adrese de email 

- Număr de telefon 

- Conturi bancare 

- Imagini video 

- Aprecieri competențe profesionale/școlare 

- Șituații prezență 

- Seria și numărul actelor de studii 

- Fotografii  

- Semnătura 

- Date medicale   

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către ANMGD, în calitate 

de operator de date cu caracter personal, și sunt comunicate numai următorilor 

împuterniciți și/sau destinatari:  

- Ministerului Educaţiei care coordonează activitatea Consiliului 

Naţional pentru Finanţarea Învăţământului Superior;  

- Consiliului Naţional de Statistică şi Prognoză a Învăţământului 

Superior;  

- Direcţiei generale învăţământ universitar din cadrul ME;  

- Ministerului Finanțelor, Curții de Conturi a României, 

- Companiei Naționale Poșta Română (pentru corespondența letrică) 

- băncilor cu care cadrele didactice, angajații și studenții au contracte  

- furnizorilor de servicii IT (mentenanță, dezvoltare software),  

- companiilor de transport: CFR, CTP  

- Organelor judiciare din România și din alte țări (UE, recunoscute de UE 

că respecte normele de protecție a datelor cu caracter personal sau care 

au acorduri de protecție a datelor cu caracter personal cu România), 

- precum și instanțelor judecătorești, parchetelor 

- Autorităților publice centrale și locale din România (de ex: MAI, 

ANAF, ONPCSB, Consiliul Concurenței, Arhivele Naționale) 

- organe ale poliției 
 



ANMGD a luat măsuri tehnice și organizatorice pentru ca, în procesul de 

prelucrare a datelor cu caracter personal să fie asigurată deplina securitate a 

acestora, în conformitate cu GDPR: 

- sistem de pază și protecție (non-stop) 

- sistem de supraveghere video (datele se șterg după 30 de zile) 

- sistem de securitate electronică (server propriu, toate calculatoarele sunt 

prevăzute cu parole) 

 

Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiaţi de : 

- dreptul de acces,  

- dreptul la rectificare,  

- dreptul la ștergerea datelor,  

- dreptul la restricționarea prelucării,  

- dreptul la portabilitatea datelor,  

- dreptul la opoziție   

- dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat .  

 

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de 

Supraveghere  a  Prelucrării  Datelor  cu  Caracter  Personal cu  sediul  în  București,  

B-dul General Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336. 

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă transmisă prin 

utilizarea serviciilor poștale la sediul ANMGD Str. Ion I.C. Brătianu nr. 25, Cod 

Poștal 400079, Cluj-Napoca, prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa 

gdpr.dpo@amgd.ro , prin fax la numărul 0040-264-593879. 

 

Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu 

caracter personal puteți obține consultând pagina noastră de internet www.anmgd.ro, 

Meniul Academia - Documente, secțiunea Informații publice.  

 

 

 

Rector                      DPO 

Prof.univ.dr Vasile Jucan     Krisztina-Maria Ardelean 
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