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NOTĂ DE INFORMARE A PARTICIPANȚILOR LA SIMULAREA  
EXAMENULUI DE ADMITERE UMFST 2020 

 
Informarea dumneavoastră privind prelucrarea datelor cu caracter personal în scop de 

participare la Simularea Examenului de Admitere UMFST 2020 (denumită în continuare 
”eveniment”) este obligatorie în baza art. 13 şi 14 din Regulamentului European 2016/679 
privind protecţia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
libera circulaţie a acestor date. 

 
Datele de identificare ale operatorului 
Datele dvs. personale vor fi prelucrate de – Liga Studenților din Târgu Mureș (LSTGM), cu 

sediul în str. Nicolae Grigorescu, nr 15 A, mun. Târgu Mureș,  jud. Mureș, România, CUI 12294600, e-
mail: office@lstgm.ro, tel. 0726107081 
 
Scopurile şi baza legală a prelucrării datelor cu caracter personal: 
1. Scopurile prelucrării datelor cu caracter personal 

În conformitate cu legislaţia națională şi europeană, LSTGM are obligaţia de a administra în 
condiţii de siguranță şi numai pentru scopurile specificate, datele personale care îi sunt furnizate de către 
candidați prin intermediul formularului de înregistrare on line ce se află pe site-ul 
simulareadmitere.lstgm.ro. 
 LSTGM  prelucrează datele dumneavoastră personale în conformitate cu prevederile 
GDPR, în calitate de operator, prin intermediul site-ului sus menționat și a voluntarilor din 
cadrul LSTGM, în conformitate cu prevederile specifice aplicabile, pentru derularea 
următoarelor activităţi: 

- Oferirea prin înscriere și efectuarea plății la dreptul de participare la eveniment; 
- Repartizarea candidaților la probele de concurs conform opțiunilor acestora înscrise în 

formularul on – line; 
- Contactarea de către personalul voluntar din cadrul LSTGM în vederea clarificării 

procedurilor de lucru pentru desfășurarea în condiții optime a evenimentului; 
- soluționarea plângerilor, sesizărilor şi reclamațiilor candidaților; 
- întocmirea clasamentului final în urma evenimentului și postarea acestuia pe site; 
- întocmirea unor statistici în cadrul LSTGM pentru evidențierea eficacității organizării 

acestui tip de eveniment; 
 Dacă nu sunteți de acord cu furnizarea datelor personale, prin intermediul site-ului 
simulareadmitere.lstgm.ro, LSTGM nu poate să realizeze demersurile legale pentru a vă 
înscrie în cadrul evenimentului. 
2. Temeiurile legale ale prelucrării datelor dvs. cu caracter personal 

Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea 
obligaţiilor legale care îi revin operatorului LSTGM, conform articolului 6 alin. 1 litera (a) din 
GDPR.  

În măsura în care sunt necesare categorii speciale de date cu caracter personal, LSTGM va 
solicita consimţământul dvs. în conformitate cu prevederile art. 9 alin. 2 lit. (a) din GDPR. 
3. Tipuri de date cu caracter personal pe care le prelucrăm 

Politica privind protecţia şi securitatea datelor personale a LSTGM este de a colecta numai 
datele personale necesare în scopurile menţionate şi de a solicita persoanelor vizate să ne 
comunice numai acele date cu caracter personal strict necesare îndeplinirii acestor scopuri, 
cu ocazia derulării evenimentului.  
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4. Categoriile de date personale (clasice sau digitale) supuse prelucrărilor la nivelul LSTGM 
pentru derularea evenimentului, sunt următoarele: 

- Nume, prenume candidat; 
- Inițiala tatălui; 
- Sex; 
- Telefon; 
- Nivel studii la momentul participării la eveniment; 
- E-mail; 
Ne rezervăm dreptul de a solicita alte date necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor 

LSTGM, strict în conformitate cu prevederile legale. 
 
Sursa datelor cu caracter personal 
 LSTGM, prin intermediul site-ului dedicat acestui eveniment colectează datele 
personale direct de la persoanele vizate. 
 
Categorii de destinatari ai datelor cu caracter personal 
 Datele dumneavoastră personale sunt destinate utilizării de către LSTGM în vederea 
desfășurării în condiții optime a evenimentului și folosite pentru efectuarea unui studiu 
statistic pentru verificarea eficienței evenimentului. Datele colectate în acest sens nu sunt 
destinate altor entități. 

 
Transferul datelor personale către o țară terţă sau o organizaţie internațională 
Nu transferăm şi nu intenționăm să transferăm datele dvs. personale către o țară terţă 

sau o organizaţie internațională. Dacă intențiile noastre se vor modifica, vă vom informa în 
prealabil, respectând prevederile Regulamentului 679/2016. 
 

Perioada de stocare a datelor cu caracter personal 
Datele dumneavoastră personale sunt stocate până pe data de 13 septembrie 2020, 

datele fiind necesare pentru o nouă înscriere la un astfel de eveniment. Datele astfel stocate 
sunt necesare și pentru efectuarea tuturor demersurilor întreprinse de LSTGM privind 
activități de relații publice, petiționare, formulare de puncte de vedere, organizare, derulare 
eveniment, soluţionarea contestațiilor. 
 

Drepturile dumneavoastră şi modul de exercitare al acestora 
Conform prevederilor legale aplicabile, beneficiați de dreptul de acces, dreptul la 

rectificare, dreptul la ştergerea datelor, dreptul la restricţionarea prelucrării, dreptul la 
portabilitatea datelor, dreptul la opoziție şi procesul decizional individual automatizat. 

Pentru exercitarea drepturilor dvs. vă rugăm să contactaţi direct LSTGM, în scris prin 
e-mail sau la sediul LSTGM. 

 
Prelucrările de date speciale sau întemeiate pe consimţământ 
Atunci când prelucrarea se bazează pe art. 6 alin. 1 lit. a ”persoana vizată și-a dat 

consimţământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri 
specifice” sau pe art. 9 alin. 2 lit. a ’’persoana vizată și-a dat consimţământul explicit pentru 
prelucrarea acestor date cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice, cu excepţia 
cazului în care dreptul Uniunii sau dreptul intern prevede ca interdicţia prevăzută la alin. 1 să nu poată fi 
ridicată prin consimţământul persoanei vizate” din GDPR, aveţi dreptul de a vă retrage 
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consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza 
consimţământului înainte de retragerea acestuia.  

Astfel, puteţi modifica sau elimina consimţământul în orice moment, şi vom acţiona 
imediat în consecinţă, cu excepţia cazului în care există un motiv legal sau un interes legitim 
pentru a nu face acest lucru. 
 


