
Nr. ............ din ..............

Declarația de Consimțământ1

privind prelucrarea datelor cu caracter personal
de către Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică a

Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca 
a concurenților participanți la Concursul Profesional „Candin Liteanu”

ediția 2023
pentru concurenți cu vârsta peste 18 ani la data înscrierii

Subsemnatul/a , 

CNP , domiciliat în 

, 

concurent la Concursul Profesional „Candin Liteanu” în conformitate cu dispozițiile art. 6 (alin. 
1) și art. 7 din Regulamentul EU 2016/679 (GDPR) îmi exprim consimțământul ca datele mele 
personale identificate conform tabelului de mai jos să fie prelucrate de către Facultatea de Chimie 
și Inginerie Chimică a Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca cu sediul în Cluj-Napoca, str. 
Mihail Kogălniceanu, nr 1, cod poștal 400084, cod fiscal 4305849, în scopurile următoare:

a.  date colectate  pe  platforma de înscriere https://forms.office.com/ -  Facultatea de 
Chimie și Inginerie Chimică

Date cu caracter 
personal

Scopul prelucrării Mijloace de prelucrare Temeiul legal

Nume, prenume Identificare Formular înscriere online Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Adresă e-mail Înscriere  pe  platforma  de 
concurs;
Comunicare asincronă;
Transmitere de documente;
Transmitere de informări

Formular înscriere online Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Cod numeric personal Identificare Formular înscriere
online

Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Seria și numărul cărții de 
identitate

Identificare,  verificarea  în 
procesul  de  identificare  online 
a concurentului

Formular înscriere
online

Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Domiciliul Stabilirea locației geografice de 
unde provine concurentul

Formular înscriere
online

Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Telefon Comunicare  rapidă,  sincronă 
și/sau asincronă (mesaje)

Formular înscriere online Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Situația  școlară 
(absolvent, elev - clasa 11 

Stabilirea nivelului de pregătire 
și a anului când poate participa 

Formular înscriere online Consimțământ  (art.  6 
alin. 1 pct. a GDPR)

1 Documentul  se  listează,  se  completează  olograf,  se  semnează,  se  scanează  și  se  trimite  pe  adresa  e-mail 
ccl.chem@ubbcluj.ro.

FACULTATEA DE CHIMIE ȘI INGINERIE CHIMICĂ

Str. Arany János, Nr. 11, Cluj-Napoca, RO-400028
Tel.: 0264-59.38.33; Fax: 0264-59.08.18

www.chem.ubbcluj.ro; ccl.chem@chem.ubbcluj.ro



sau 12) la  admiterea  la  Universitatea 
Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca

Școala  unde  studiază, 
adresă

Stabilirea  localității  de  unde 
studiază  pentru   promovarea 
ofertei  educaționale  și 
recrutarea  de  candidați  pentru 
Facultatea  de  Chimie  și 
Inginerie Chimică

Formular înscriere online Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Adresa  e-mail  a  școlii 
unde studiază candidatul

Transmiterea  de  informații 
privitoare la concursul „Candin 
Liteanu” școlii

Formular înscriere online Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Limba  de  susținere  a 
concursului

Furnizarea  unui  test  în  limba 
pentru care s-a făcut opțiunea

Formular înscriere online Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

b.  date  colectate  prin  intermediul  mesageriei  electronice  (e-mail)  -  Facultatea  de 
Chimie și Inginerie Chimică

Obs. Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică va comunica asincron cu concurenții  
exclusiv prin intermediul mesageriei electronice pusă la dispoziție de Universitatea Babeș-Bolyai.

Date  cu  caracter 
personal

Scopul prelucrării Mijloace de prelucrare Temeiul legal

Nume, prenume Identificare Declarație  de 
Consimțământ

Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Adresă e-mail Înscriere  pe  platforma  de 
concurs;
Comunicare asincronă;
Transmitere de documente;
Transmitere de informări

Declarație  de 
Consimțământ

Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Cod numeric personal Identificare Declarație  de 
Consimțământ

Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Seria și numărul cărții de 
identitate

Identificare,  verificarea  în 
procesul  de  identificare  online 
a concurentului

Declarație  de 
Consimțământ

Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Domiciliul Stabilirea locației geografice de 
unde provine concurentul

Declarație  de 
Consimțământ

Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Telefon Comunicare  rapidă,  sincronă 
și/sau asincronă (mesaje)

Declarație  de 
Consimțământ

Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

c. date colectate pe platforma de concurs Hypertalk https://chem-ubb.hypertalk.net/ - 
SC Hypermedia SRL

Date  cu  caracter 
personal

Scopul prelucrării Mijloace de prelucrare Temeiul legal

Nume,  prenume 
concurent

Identificare Transmitere  de  către 
Facultatea  de  Chimie  și 
Inginerie Chimică

Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

E-mail concurent Comunicare rapidă;
Furnizarea  numelui 
utilizatorului  și  a  parolei  de 
acces pe platforma de concurs

Transmitere  de  către 
Facultatea  de  Chimie  și 
Inginerie Chimică

Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Imagine ecran concurent Identificare;
Prevenirea  fraudării 
concursului

Screen shoot-uri făcute în 
timpul concursului

Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Imagine  webcam 
concurent

Identificare;
Prevenirea  fraudării 
concursului

Înregistrare  imagini  ale 
concurs

Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)

Copie  carte  de  identitate 
concurent  (nume 
prenume,  CNP,  serie  și 

Identificare concurent;
Prevenirea fraudării 
concursului

Captură  foto  în  timpul 
concursului;
Înregistrare  imagini 

Consimțământ  (art.  6 
alin 1 pct. a GDPR)
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număr  CI,  cetățenia,  loc 
naștere,  domiciliul, 
emitentul,  valabilitatea, 
numere  de  identificare 
națională)

webcam a concursului

Datele  cu  caracter  personal  -  care  au  fost  sau  vor  fi  solicitate  -  vor  fi  furnizate  de 
dumneavoastră  și  vor  fi  prelucrate  într-o  perioadă de  timp prevăzută în  legislația  europeană și 
națională,  în conformitate cu GDPR și  celelalte baze legale care impun acest  lucru,  respectând 
principiile  de  asigurare  a  securității  acestora  și  de  respectare  a  drepturilor  dumneavoastră. 
Nomenclatorul arhivistic al Universității Babeș-Bolyai prevede pentru fiecare categorie de date cu 
caracter  personal  perioada  de  păstrare  a  acestora.  Deoarece  concursul  poate  fi  folosit  de  către 
concurenți  la admiterea la Facultatea de Chimie și  Inginerie Chimică termenul de păstrare este 
identic cu cel al examenelor de admitere scrise: 10 ani pentru concurenții care vor fi admiși la 
Facultatea de Chimie și Inginerie Chimică și 2 ani pentru concurenții care nu vor susține un astfel  
de examen sau nu vor fi declarați admiși.

Parte din datele cu caracter personal colectate de organizatorii concursului sunt transferate 
SC Hypermedia  SRL cu  sediul  în  Cluj-Napoca  deținătorii  platformei  de  concurs  https://chem-
ubb.hypertalk.net/,  conform punctului  c.  din  prezenta  declarație.  Transferul  de date  cu  caracter 
personal se face în baza contractului încheiat între Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca și 
Hypermedia  SRL  și  a  acordului  de  confidențialitate  anexat  acestuia.  Hypermedia  va  institui 
procedurile prezentate în Ghidul de utilizare a platformei pentru examinare online și Ghidul privind 
protecția datelor cu caracter personal pe timpul desfășurării concursului care au menirea de a evita 
fraudarea  concursului.  După  finalizarea  concursului  datele  cu  caracter  personal  prelucrate  de 
Hypermedia vor fi predate Universității Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca pe bază de proces verbal și 
vor fi șterse din bazele de date și serverele deținute de Hypermedia.

Vă informăm că în conformitate cu art.  7 din GDPR vă puteți  retrage în orice moment 
consimțământul privind prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopurile trecute 
anterior.

Acest  consimțământ  nu  poate  fi  folosit  de  către  Facultatea  de  Chimie  și  Inginerie 
Chimică/Universitatea Babeș-Bolyai în alte scopuri decât cele trecute explicit în document, inclusiv 
de transmitere către terți a acestora.
 De asemenea, drepturile dumneavoastră vor fi respectate în conformitate cu GDPR:
- dreptul de a fi informat (art. 13 și 14 din GDPR) - de către  Universitatea Babeș-Bolyai despre 
tipul, scopul, și temeiurile legale ale prelucrării;
- dreptul de acces la date (art. 15 din GDPR) - persoana are dreptul de a obține confirmare din 
partea Universității Babeș-Bolyai dacă prelucrează date cu caracter personal care o privesc;
- dreptul la rectificare (art. 16 din GDPR) - a datelor personale fără întârzieri nejustificate;
- dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - (art. 17 din GDPR) - de a obține din partea 
Universității  Babeș-Bolyai ștergerea datelor cu caracter personal  care vă privesc,  fără întârzieri 
nejustificate, iar Universitatea Babeș-Bolyai are obligația de a șterge datele cu caracter personal fără 
întârzieri nejustificate;
- dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din GDPR) - când considerați că datele cu caracter  
personal nu sunt exacte, sau considerați că prelucrarea este ilegală, sau Universitatea Babeș-Bolyai 
nu mai are nevoie de aceste date;
-  dreptul  la  notificare  privind  rectificarea  sau  ștergerea  datelor  cu  caracter  personal  sau 
restricționarea prelucrării (art. 19 din GDPR);
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-  dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din GDPR) -  aveți dreptul de a primi datele cu caracter 
personal  care  vă  privesc  și  pe  care  le-ați  furnizat  Universității  Babeș-Bolyai într-un  format 
structurat,  utilizat  în mod curent  și  care poate  fi  citit  automat pentru a le  putea transmite altui 
operator;
- dreptul la opoziție (art. 21 din GDPR) - vă puteți opune prelucrării în orice moment, din motive 
legate de situația particulară în care vă aflați. Astfel, Universitatea Babeș-Bolyai nu mai prelucrează 
datele cu caracter personal,  cu excepția cazului în care 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;
- dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea 
de profiluri (art. 22), care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar  
într-o măsură semnificativă;
- dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu 
Caracter  Personal  (art.  15)  -  anspdcp@dataprotection.ro sau  https://www.dataprotection.ro/?
page=Plangeri_pagina_principala. Anterior plângerea se va depune la Universitatea Babeș-Bolyai.

Pentru informații suplimentare legate de politica de securitate privind protecția datelor cu 
caracter personal  a  Universității  Babeș-Bolyai  sau dacă aveți  întrebări  sau nelămuriri  privind 
prelucrarea  datelor  dumneavoastră  cu  caracter  personal,  puteți  contacta  Responsabilul  cu 
protecția  datelor  cu  caracter  personal  (DPO)  al  Universității  Babeș-Bolyai 
(https://www.ubbcluj.ro/ro/politici/)  la Tel: +40 264 405 300 int. 6028, Mobil: +40 744 423 188, 
Fax:  +40  264  591  906,  e-mail:  dpo@ubbcluj.ro,  corespondență:  Universitatea  Babeș-Bolyai  - 
Cluj-Napoca, str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, 400084, Cluj-Napoca, România.

Numele și prenumele concurentului,

Semnătura,

Data
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