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Formular de informare cu privire la datele cu caracter personal  
colectate pentru eliberarea abonamentului studențesc pentru transportul local în comun 

 
 În vederea eliberării abonamentului studențesc pentru transportul local în comun, 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în municipiul Iași, Bulevardul Dimitrie 
Mangeron nr. 67, e-mail dpo@tuiasi.ro, site web www.tuiasi.ro, este operator de date cu caracter 
personal, calitate în care colectează și prelucrează inclusiv date cu caracter special și categorii de 
date reglementate special. 
 Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25.05.2018 a Regulamentului (EU) 679/2016 
– Regulamentul general privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 
date (denumit în continuare RGPD), dorim să vă informăm1 cu privire la următoarele aspecte 
privind modul în care TUIASI aplică și respectă prevederile Regulamentului European invocat. 

1. Scopurile, temeiul juridic și tipurile de date personale prelucrate: 
1.1. În scopul realizării formalităților legate de eliberarea abonamentului 

studențesc pentru transport local în comun și în vederea îndeplinirii obligațiilor legale 
care ne revin, vor fi prelucrate următoarele categorii de date cu caracter personal:  
1.1.1. date de identificare (numele și prenumele); 
1.1.2. date privind calitatea de student (denumirea universității și a facultății la 

care sunteți înmatriculați, forma de înmatriculare – buget – și anul de studii); 
1.1.3. date cu regim special (pentru studenții care sunt orfani și/sau pentru cei care 

figurează în evidențele caselor de copii); 
1.2. În scopul: 

1.2.1. eliberării abonamentului studențesc pentru transportul local în comun,  
având ca temei juridic interesul legitim al TUIASI pentru eliberarea acestor abonamente. 

2. Transmiterea datelor către terți 
Datele astfel colectate, menționate la punctul 1.1, vor fi transmise pentru prelucrare către 

COMPANIA  DE  TRANSPORT  PUBLIC  IAŞI,  cu  sediul  în  Iaşi , Str.  Silvestru nr.  5, 
înregistrată  la  Registrul  Comerţului  cu  nr. J22/1473/2013, Cod  Unic  de  Înregistrare  RO 
32175213, care va opera în calitate de împuternicit, conform contractului nr. 
........................................................... . 

3. Perioada prelucrării 
Datele colectate, menționate la punctul 1.1, vor fi prelucrate pe durata valabilității 

contractului menționat la punctul 2. După această dată, datele vor arhivate, atât de către 
împuternicit, cât și de către operator, pentru o durată cuprinsă între 5 și 10 ani, în conformitate cu 
prevederile legii Arhivelor naționale – 16/1996 cu completările și modificările ulterioare. 

4. Drepturile dumneavoastră 

                                                 
1 Respectând art. 13 din RGPD 
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În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) 679/2016, dumneavoastră beneficiați 
de următoarele drepturi:  
• dreptul de acces (aveți dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate și la 

informații privind mijloacele de prelucrare);  
• dreptul la rectificare (corectarea de către operator a datelor personale incorecte/inexacte);  
• dreptul la opoziție (posibilitatea de a vă opune prelucrării);  
• dreptul de ștergere (dreptul de a solicita ștergerea datelor colectate atunci când nu mai sunt 

necesare pentru îndeplinirea scopurilor în care au fost colectate, atunci când vă retrageți 
consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, atunci când apreciați că 
datele au fost prelucrate ilegal ori pentru respectarea unei obligații legale);  

• dreptul la restricționarea prelucrării (vă permite să obțineți restricția de procesare a datelor 
dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri, de exemplu atunci când apreciați că 
prelucrarea este ilegală sau contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter 
personal, pentru o perioadă care ne permite să verificăm această acuratețe);  

• 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).  

 
Totodată, în situația în care considerați că prelucrarea datelor se face cu încălcarea 

prevederilor Regulamentului (UE) 679/2016, vă aducem la cunoștință că vă puteți exercita 
drepturile prin următoarele modalități: trimițând o cerere scrisă, datată și semnată, la adresa: 
Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași, cu sediul în municipiul Iași, Bulevardul Dimitrie 
Mangeron nr. 67; prin mesaj transmis la adresa de e-mail dpo@tuiasi.ro sau sunând la numărul de 
telefon +40.232.271.288. De asemenea, aveți dreptul de a vă adresa cu o plângere Autorității 
Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (B-dul Gheorghe Magheru 
28-30, Sector 1, cod poștal 010336, BUCUREȘTI, telefon: 0318059211, adresă de email: 
anspdcp@dataprotection.ro).  

5. Măsuri tehnice și organizatorice de protecție a datelor cu caracter personal 
TUIASI a dispus măsuri organizatorice și tehnice de conformare la prevederile 

Regulamentului (UE) 679/2016, care asigură legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal 
precum și securitatea acestora.   

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal precizate în scopul 
prezentei informări. 

□ Da            □ Nu 
 
Nume și prenume: ______________________________________________________________ 
 
Data: _______________________ Semnătură: ____________________________________ 
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