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Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 

de cître Școala Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu Brașov 

      Începând cu data de 25 mai 2018 devine aplicabil Regulamentul European nr 679/2016 

privind protecția persoanelor fizice referitor la prelucrarea  datelor cu caracter personal și 

libera circulație a acestor date. În acest document vă informăm despre modul în care Școala 

Populară de Arte și Meserii Tiberiu Brediceanu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter 

personal, în calitatea dumneavoastră de client al nostru. 

       În cele mai multe cazuri prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a vă 

putea oferii accesul la cursurile noastre, pentru care este necesar să încheiem un contract de 

înscriere. Datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm includ: Nume și Prenume și 

al părinților datele din actul de identitate, adresa de domiciliu, număr de telefon, semnătura 

dumneavoastră, studiile, locul de muncă, ocupația. Prelucrăm datele dumneavoastră de mai 

sus pentru încheierea și mai apoi pentru executarea contractului dintre Școala Populara de 

Arte si Meserii Tiberiu Brediceanu și dumneavoastră. 

      Nu sunteți obligat să ne furnizați datele dumneavoastră la care facem referire în acest 

document. Aveți libertatea de a decide dacă doriți să ne furnizați aceste date, dar dacă totuși  

nu ne oferiți datele solicitate, atunci nu va fi posibil pentru noi să încheiem contractul cu 

dumneavoastră sau să îl executăm. 

       Autoritățile publice cărora le sunt divulgate date cu caracter personal în conformitate cu o 

obligație legală în vederea exercitării funcției lor oficiale, cum ar fi, autoritățile administrative 

independente, nu ar trebui să fie considerate destinatari în cazul în care primesc date cu 

caracter personal care sunt necesare pentru efectuarea unei anumite anchete de interes general, 

în conformitate cu dreptul Uniunii sau cel al statelor membre. Prelucrarea datelor cu caracter 

personal de către autoritățile publice respective ar trebui să respecte normele aplicabile în 

materie de protecție a datelor în conformitate cu scopurile prelucrării. 
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