
                                                                                                      

 

COLEGIUL NAŢIONAL „OCTAVIAN GOGA” 

MIERCUREA-CIUC, JUD. HARGHITA 

 

POLITICĂ DE CONFIDENȚIALITATE 

pentru cursurile online oferite de Colegiul Național ,,Octavian Goga” 

 

Confidențialitatea datelor cu caracter personal este importantă pentru noi atunci când vizităm site-

uri, așa că înțelegem cât de importantă este viața dvs. privată. Acest document prezintă tipurile de date cu 

caracter personal pe care le colectăm atunci când utilizați cursurile noastre online, precum și măsurile luate 

pentru a proteja informațiile dvs. 

Am luat măsuri în temeiul Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) pentru a vă 

asigura că orice informație pe care ne-o oferiți este în siguranță, văzută doar de persoanele care au nevoie 

să o vadă și sub controlul dvs. 

Citind Politica de confidențialitate puteți afla exact de ce informație avem nevoie, ce se întâmplă cu 

ea, cine o va vedea și cum o păstrăm în siguranță. 

Menținem cele mai înalte standarde de onestitate și corectitudine cu tot ceea ce oferim prin cursurile 

noastre online și vom aplica exact aceleași standarde atunci când ne ocupăm de informațiile pe care ni le 

încredințați. 

Această Politică de confidențialitate trebuie citită alături de Codul de conduită.  

 

 1. Despre noi 

 1.1 În această Politică de confidențialitate, referințele la „noi” se referă la Colegiul Național 

,,Octavian Goga”, o unitate de învățământ preuniversitar din România, al cărui sediu social este la 

Miercurea-Ciuc, str. Tudor Vladimirescu, nr.40, (jud. Harghita), care va fi controlorul oricăror date cu 

caracter personal prelucrate așa cum este descris în această Politică de confidențialitate. 

 1.2 Dacă aveți întrebări cu privire la informațiile dvs. personale, vă rugăm să vă adresați conducerii 

liceului prin secretariat sau pe adresa de mail: contact@cnogoga.ro. 

 

  2. Utilizarea cursurilor și conținuturilor online 

 Această Politică de confidențialitate se aplică în timpul desfășurării cursurilor online și utilizării 

conținutului online. Instituțiile partenere care furnizează cursuri și conținut online sau alte site-uri de 

legătură găsite prin liceul nostru pot, de asemenea, să adune informații și ar trebui să consultați politicile 

de confidențialitate ale celorlalte părți, după caz. 

  

 3. Colectarea informațiilor 

 3.1 Când accesați paginile și grupurile Colegiului Național ,,Octavian Goga” și prin orice mijloace, 

utilizați cursurile și conținutul online, înregistrați sau postați notificări, misiuni sau alt material, răspundeți 

sau participați la orice sondaj sau chestionar trimis de noi, furnizați comentarii prin diferite mijloace, sau 

solicitați servicii prestate de Colegiul Național ,,Octavian Goga” prin mediul online, putem colecta, stoca 

și utiliza anumite informații personale în conformitate cu această politică. De asemenea, vă putem solicita 

informații atunci când raportați o problemă la cursurile și conținutul online. 

 3.2 Pentru a vă înregistra sau a solicita servicii, vă cerem numele, adresa de e-mail și datele necesare. 

Ca parte a profilului dvs. de elev/părinte, puteți furniza, de asemenea, locația dvs. și alte informații care îi 

vor ajuta pe ceilalți colegi să vă cunoască și să ne ajute să personalizăm serviciul potrivit pentru dvs. De 
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asemenea, vom stoca rezultatele evaluărilor dvs. referitoare la cursuri și conținut online. Dacă ne contactați, 

este posibil să ținem și o evidență a corespondenței respective. 

 3.3 Putem colecta, de asemenea, date referitoare la vizitele dvs. la  cursurile noastre, de exemplu, 

detalii despre cât timp ați utilizat cursurile online. 

 3.4 În sfârșit, putem primi informații despre dvs. de la terți (părinți, tutori, rude) care au dreptul legal 

să dezvăluie aceste informații. 

 

 4. Utilizarea informațiilor dvs. 

 4.1 Accesând platformele utilizate de Colegiul Național ,,Octavian Goga” prin orice mijloace, 

folosind cursurile și conținutul online, înregistrarea sau postarea de notificări, sarcini sau alt material, 

furnizarea de comentarii sau solicitarea de servicii prin mediul online, sunteți de acord că informațiile dvs. 

personale pot fi colectate, stocate, utilizate și împărtășite de noi și forurile ierarhic superioare (inspectoratul 

școlar județean, MEC) și autoritățile locale și județene pentru oricare dintre următoarele scopuri: 

a. să furnizeze, să mențină, să protejeze și să îmbunătățească calitatea serviciilor educaționale online, a 

cursurilor și a conținutului online pe care le oferim, și pentru a ne proteja pe noi și utilizatorii noștri; 

b. pentru a vă oferi o experiență de navigare personalizată atunci când utilizați cursurile noastre; 

c. să îndeplinească orice acord contractual între dvs. și noi; 

d. pentru a vă trimite detalii despre toate serviciile noastre;  

e. să ne adaptăm informarea și raportarea în mediul online forurilor ierarhic superioare; 

f.  pentru a vă permite să utilizați întreaga gamă de funcții de pe platformele folosite ; 

g. să vă trimită notificări și actualizări prin e-mail specifice despre cursurile online și conținutul la care 

sunteți înscris; 

h. să respecte cerințele legale și de reglementare; 

i.  să vă contacteze ocazional și să vă invite să împărtășiți opiniile și experiențele dvs.; 

j.  să colecteze, să modereze și să prezinte recenzii și evaluări ale conținutului nostru online; 

 4.2 Putem folosi adresa dvs. de e-mail și nr. de telefon pentru a vă trimite notificări, informări și 

actualizări despre serviciile noastre.  

 

  5. Stocarea informațiilor 

 5.1 Toate informațiile sunt stocate în siguranță. Când vă înregistrați, vă rugăm să alegeți o parolă 

care vă permite să accesați grupurile, platformele, cursurile și conținutul online. Sunteți responsabil pentru 

păstrarea acestei parole confidențiale. Vă rugăm să nu partajați această parolă cu nimeni. 

 5.2 În plus, noi putem, de asemenea, să stocăm sau să procesăm informațiile pe care le colectăm 

despre dvs. Am pus în aplicare măsuri de securitate tehnică și organizațională pentru a preveni pierderea 

sau accesul neautorizat al informațiilor dvs. personale. Cu toate acestea, deși ne-am folosit cele mai bune 

eforturi pentru a asigura securitatea datelor dvs., vă rugăm să fiți conștienți că nu putem garanta securitatea 

informațiilor transmise pe internet. 

 

 6. Bazele legale pentru procesarea informațiilor 

 6.1 Baza noastră legală pentru colectarea și utilizarea informațiilor personale descrise mai sus va 

depinde de informațiile personale în cauză și de contextul specific în care le colectăm. 

 6.2 Cu toate acestea, în mod normal, vom colecta informații personale numai de la dvs.  

(i) acolo unde avem consimțământul dvs. pentru a face acest lucru,  
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(ii) acolo unde avem nevoie de informațiile personale pentru a efectua un contract cu dvs. sau  

(iii) acolo unde prelucrarea este în interesele noastre legitime și care nu sunt suprasolicitate de 

drepturile dvs. În unele cazuri, este posibil să avem și o obligație legală de a colecta informații personale 

de la dvs. 

 6.3 Dacă vă rugăm să furnizați informații personale pentru a respecta o cerință legală sau pentru a 

efectua un contract cu dvs., vom face acest lucru clar la momentul relevant și vă vom sfătui dacă furnizarea 

informațiilor dvs. personale este obligatorie sau nu. 

 6.4 În mod similar, dacă colectăm și folosim informațiile dvs. personale, bazându-ne pe interesele 

noastre legitime, vă vom lămuri în momentul respectiv care sunt acele interese legitime. 

 

 7. Dezvăluirea informațiilor dvs. 

Putem dezvălui informațiile dvs. personale către terți atunci când legea permite acest lucru, inclusiv: 

 (i) cu acordul dumneavoastră; 

 (ii) forurilor superioare : inspectorat școlar județean și MEC și autorităților locale și județene, pentru 

ca acestea să ne ajute să vă oferim serviciile noastre. Utilizarea datelor dvs. personale poate fi supusă 

propriilor lor politici de confidențialitate, care sunt disponibile pe site-urile lor web și pe care vă sugerăm 

să vă familiarizați în circumstanțele relevante prezentate mai sus. 

 (iii) dacă avem obligația de a dezvălui sau de a împărtăși informațiile dvs. pentru a respecta orice 

obligație legală sau pentru a ne proteja drepturile, proprietatea sau siguranța, utilizatorii noștri sau alții. 

Aceasta include schimbul de informații cu alte instituții și organizații în scopul protecției împotriva fraudei. 

 

 8. Păstrarea datelor 

 8.1 Reținem informații personale pe care le colectăm de la dvs., în cazul în care avem o activitate 

legitimă permanentă pentru a face acest lucru (de exemplu, pentru a vă oferi un serviciu solicitat sau pentru 

a respecta cerințele legale). 

 8.2 Vom șterge informațiile personale conform prevederilor legale privind arhivarea sau, dacă acest 

lucru nu este posibil (de exemplu, deoarece informațiile dvs. personale au fost stocate în arhivele de 

rezervă), atunci le vom asigura până când este posibilă ștergerea. 

  

 9. Drepturile dvs. 

 9.1 Aveți următoarele drepturi de protecție a datelor: 

 • Vă puteți opune prelucrării informațiilor dvs. personale, cereți-ne să restricționăm prelucrarea 

informațiilor dvs. personale sau să solicitați portabilitatea informațiilor dvs. personale. Din nou, puteți 

exercita aceste drepturi contactându-ne folosind datele noastre de contact de mai jos. 

 • Puteți să ne trimiteți un e-mail la contact@cnogoga.ro pentru a accesa, corecta sau actualiza 

informațiile dvs. personale în sistemele noastre. Vom răspunde la fiecare e-mail cât mai curând posibil. 

 • În mod similar, dacă am colectat și prelucrat informațiile dvs. personale pe baza consimțământului 

dvs., atunci vă puteți retrage consimțământul în orice moment. Retragerea consimțământului dvs. nu va 

afecta legalitatea oricăror prelucrări pe care le-am efectuat înainte de retragerea dvs. și nici nu va afecta 

prelucrarea informațiilor dvs. personale efectuate în baza altor motive de prelucrare legală, altele decât 

consimțământul. 

 • Dacă aveți întrebări legate de confidențialitate sau probleme nerezolvate, ne puteți contacta 

utilizând informațiile furnizate anterior. 
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 • Aveți dreptul de a vă adresa unei autorități de protecție a datelor despre colectarea și utilizarea 

informațiilor dvs. personale. Pentru mai multe informații, vă rugăm să contactați autoritatea locală de 

protecție a datelor. 

  

 10. Copiii 

 Credem cu tărie în protejarea vieții private a copiilor. În conformitate cu această convingere, 

colectăm și întreținem în cunoștință de cauză informații personale de la părinții și tutorii legali ai acestora.  

Copiii cu vârsta sub 13 ani nu vor fi implicați și angrenați în activități instructiv-educative online prin nicio 

rețea de socializare online: facebook, etc.  

  

 12. Cercetări 

 12.1 Cercetările vor fi întotdeauna efectuate în conformitate cu prevederile legale și cu orientările 

noastre privind etica cercetării. 

 12.2 Activitățile elevilor la un curs online pot fi utilizate în scopuri de cercetare academică. Aceasta 

include comentariile pe care le faceți în cazul în care puteți dezvălui anumite informații personale despre 

dvs. 

 12.3 Chiar dacă nu asociem niciodată comentariile, informațiile sau alte activități online cu oricare 

dintre informațiile dvs. despre profilul utilizatorului public (cum ar fi numele sau poza profilului) în seturile 

de date pe care le utilizează liceul, poate fi posibil să vă identificăm prin: 

(a) conținutul comentariilor dvs.  

(b) găsirea comentariului real pe platforma folosită și vizualizarea utilizatorului asociat cu acesta; 

(c) potrivirea identificatorilor pseudonimizați cu o persoană. Vrem să vă simțiți confortabil 

împărtășind comentarii cu noi și toate datele cu caracter personal vor fi tratate în strictă conformitate 

cu legile privind protecția datelor și cu ghidurile etice ale cercetării. 

  

 13. Link-uri către site-uri terțe 

 13.1 Cursurile noastre pot conține, din când în când, link-uri către și de la site-urile terților. Dacă 

urmați un link către oricare dintre aceste site-uri web, vă rugăm să rețineți că aceste site-uri web au propriile 

lor politici de confidențialitate. Vă rugăm să verificați aceste politici înainte de a trimite informații personale 

pe aceste site-uri web. 

 13.4 Indiferent dacă urmați un link dintr-un curs și trimiteți informațiile personale sau nu, progresul 

dvs. la Colegiul Național ,,Octavian Goga” nu va fi în niciun fel afectat.  

 

 14. Actualizarea acestei politici de confidențialitate 

 Putem actualiza sau modifica această Politică de confidențialitate din când în când, pentru a respecta 

legislația sau pentru a răspunde cerințelor în schimbare. Când actualizăm Notificarea de confidențialitate, 

vom lua măsurile adecvate pentru a vă informa, în concordanță cu importanța modificărilor pe care le 

facem. Toate actualizările sau modificările vor fi postate pe site-ul www.cnoctaviangoga.ro. Prin folosirea 

cursurilor și conținutului online, accesul și utilizarea dvs. vor fi supuse acestor actualizări și modificări. 

  

 15. Contact Colegiul Național ,,Octavian Goga” 

 Dacă aveți întrebări, comentarii sau reclamații cu privire la această Politică de confidențialitate, vă 

rugăm să ne contactați pe e-mail: contact@cnogoga.ro 

www.cnoctaviangoga.ro

