
Politica privind confidențialitatea datelor

Site-ul  este  deținut  și  administrat  de  Universitatea  din  București  cu  sediul  în  Bulevardul
Mihail Kogălniceanu 36-46, București. Pentru a urmări mai ușor informațiile, trebuie să știţi
că  ne  putem  referi  la  instituția  noastră  folosind  termenii  „Universitatea  din  București”,
„nouă”,  „nostru”  etc,  iar  la  tine,  ca  utilizator  și  vizitator  al  site-ului,  folosind  termenii
„utilizator”, „dumneavoastră”, etc.

Această politică descrie informațiile pe care le colectăm atunci când vizitați www.unibuc.ro.
Prin  utilizarea  acestui  site  web,  sunteți  de  acord  cu  colectarea  și  utilizarea  informațiilor
dumneavoastră personale (în cazul în care acestea sunt furnizate) în conformitate cu această
politică. 

Site-ul poate conține legături către și de pe site-uri web. Dacă urmați un link către oricare
dintre  aceste  site-uri  web,  rețineți  că  acestea  au  propriile  politici  de  confidențialitate.
Universitatea din București nu are nicio responsabilitate sau răspundere pentru aceste politici
sau modul în care aceste site-uri web își gestionează datele. Verificați aceste politici înainte
de a trimite orice informații personale acestor site-uri.

Informațiile colectate şi durata de stocare
În cazul în care utilizați  site-ul nostru, vom colecta și procesa următoarele date personale
despre dumneavoastră:

• Informații pe care ni le oferiți atunci când completați un formular web. Informațiile pe care
ni le furnizați pot include numele, adresa de e-mail, numărul de telefon, etc. 

 • Informații pe care le colectăm despre dumneavoastră, prin intermediul fişierelor cookie pe
care  le  folosim,  în  momentul  în  care  accesați  site-ul  nostru.  Pentru  detalii  suplimentare,
consultați informarea privind cookie-urile.

Stocarea datelor de natura personală se realizeaza pe servere situate în România, atâta timp
cât avem consimțămȃntul dumneavoastră.

Cum  utilizăm  datele  personale  pe  care  le  furnizați  sau  le
colectăm
Folosim datele personale despre dumneavoastră în următoarele moduri:

• datele personale furnizate de dumneavoastră prin formularele noastre web vor fi folosite în
scopul  procesării  cererilor  dumneavoastră.  Prin  trimiterea  solicitării  sunteți  de  acord  cu
prelucrarea datelor dumneavoastră de către Universitatea din București.

•  informațiile  tehnice  pe  care  le  colectăm prin  utilizarea  cookie-urilor  vor  fi  utilizate  în
scopurile stabilite în “Informarea privind cookie-urile”.



Transferuri internaționale
Informațiile generate de fișierele de tip cookie cu privire la utilizarea de către dumneavoastră
a site-ului web vor fi transmise și stocate de Google pe servere care pot fi localizate în UE,
SEE şi/sau Statele Unite. Google va utiliza aceste informații în scopul evaluării utilizării de
către dumneavoastră a site-ului web, elaborând rapoarte cu privire la activitatea site-ului web
și furnizând alte servicii referitoare la activitatea site-ului web și la utilizarea internetului. De
asemenea,  Google poate transfera aceste informații  către terți  în cazul în care are această
obligaţie conform legii sau în cazul în care acești  terți  prelucrează informațiile în numele
Google. Google nu va asocia adresa dumneavoastră IP cu alte date deținute de Google.

Informații  detaliate cu privire la Google și protecția datelor cu caracter personal (inclusiv
modul  în  care  puteți  controla  informațiile  trimise  către  Google)  pot  fi  găsite
la:https://policies.google.com/privacy/partners.

Din site-ul  nostru web puteţi  să distribuiţi  un articol  utilizând un buton de distribuire  în
reţelele  de socializare  (de exemplu:  Facebook,  Twitter, Linkedin).  Informații  detaliate  cu
privire la protecția datelor cu caracter personal oferită de aceste organizaţii pot fi găsite la
adresele:
https://www.facebook.com/policy.php
https://twitter.com/en/privacy
https://www.linkedin.com/help/linkedin/topics/6701/6702

Accesați datele dumneavoastră personale
Aveți dreptul să cereți o copie a informațiilor deținute de noi  prin formularea unei solicitări
de acces. Pentru a solicita o copie a datelor deținute despre dumneavoastră sau pentru a vă
actualiza  informațiile,  contactați  Universitatea  din  București  la  adresa  de  e-mail
dpo@  unibuc.ro.

Datele  de  natură  personală  deținute  de  către  Universitatea  din  București  sunt  supuse
condițiilor din Regulamentul UE 679/2016 care oferă persoanelor vizate dreptul de acces la
toate tipurile de informații înregistrate, deținute de operatorul de date, sub rezerva anumitor
limitări.

Drepturile persoanei vizate
Conform Regulamentului  679/2016  -  GDPR,  aveţi  dreptul  de  a  solicita  Universitaţii  din
București,  în  calitate  de  operator  de  date  de  natură  personală,  rectificarea,  ştergerea  sau
restricţionarea prelucrării datelor personale referitoare la dumneavoastră. 

Dreptul  de  a  depune  o  plângere  în  faţa  Autorităţii  de
supraveghere
Conform  Regulamentului  679  /2016  -  GDPR,  aveți  dreptul  de  a  depune  o  plângere  la
Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Mai multe
detalii se pot obține accesȃnd adresa http://www.dataprotection.ro/.
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