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NOTĂ DE INFORMARE 
CU PRIVIRE LA PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL 

 

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni în calitate de operator de date cu 

caracter personal, este preocupat în mod constant de asigurarea unei protecții ridicate a 

persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe care le efectuează și implicit 

cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 679/2016 al Parlamentului European şi al 

Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte 

prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de 

abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). 
 

Şcoala Militară de Subofiţeri de Jandarmi Fălticeni prelucrează datele dumneavoastră 

cu caracter personal, prin mijloace automatizate/manuale pentru următoarele scopuri: 

 organizarea și desfășurarea examenelor de admitere/absolvire; 

 soluţionarea petiţiilor; 

 recrutarea și încadrarea personalului, administrarea resurselor umane, formarea 

profesională; 

 informarea persoanelor conform nevoii de a cunoaște; 

 gestionarea rezerviștilor la mobilizare și/sau stări excepționale; 

 gestiunea financiar-contabilă, gestiunea logistico-administrativă, achiziții publice; 

 servicii de consiliere legală și reprezentare în justiție a intereselor instituției; 

 cooperarea interinstituțională/europeană/internațională; 

 monitorizarea și securitatea persoanelor, spațiilor și/sau a bunurilor școlii. 

 

 În raport cu scopurile de mai sus, școala noastră prelucrează următoarele categorii de 

date cu caracter personal: 

 numele și prenumele, numele și prenumele membrilor de familie; 

 sexul; 

 data și locul nașterii; 

 cetățenia; 

 semnătura; 

 codul numeric personal; 

 seria și numărul actului de identitate și/sau pașaportului; 

 date din actele de stare civilă și/sau din actele de studii; 

 date din permisul de conducere și/sau certificatul de înmatriculare; 

 caracteristici fizice și/sau antropometrice; 

 număr de telefon și/sau fax; 

 adresa (domiciliu și/sau reședință); 

 adresa de poștă electronică; 

 profesia, locul de muncă; 

 situația familială, situația militară, situația economico-financiară; 

 imaginea; 

 numărul dosarului de pensie; 

 numărul asigurării sociale și/sau asigurării de sănătate, date privind starea de sănătate; 

 date privind cazierul judiciar, date privind săvârșirea de infracțiuni, condamnări penale, 

măsuri de siguranță; 

 date din surse publice. 
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Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator/împuternicit al 

operatorului și sunt comunicate numai următorilor destinatari: operatorului, persoanei 

vizate/reprezentanților legali ai acesteia, autorităţii judecătoreşti, organelor de urmărire penală şi 

altor instituţii abilitate de lege să solicite informaţii. 

 

Conform Regulamentului (UE) nr. 679/2016, beneficiaţi de dreptul de acces, dreptul la 

rectificare, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea prelucrării, dreptul la 

portabilitatea datelor, dreptul la opoziție şi de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate 

exclusiv pe prelucrarea automatizată. 

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată 

transmisă prin utilizarea serviciilor poștale la adresa: mun. Fălticeni, str. Armatei, nr. 1-3, jud. 

Suceava, prin utilizarea serviciilor de poștă electronică la adresa: office@jandarmeriafalticeni.ro, 

prin fax la numărul: 0230541662 sau telefonic la numărul: 0230541660. 

 

Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a 

Prelucrării Datelor cu Caracter Personal cu sediul în mun. București, B-dul G-ral. Gheorghe 

Magheru, nr.28-30, sector 1. 

 

În același timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de 

supraveghere, persoanele vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror 

drepturi garantate de Regulamentul (UE) 2016/679 care le-au fost încălcate. 

 

Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter 

personal puteți obține consultând pagina noastră de internet: www.jandarmeriafalticeni.ro, 

secțiunea Informaţii publice → Protecția datelor cu caracter personal. 
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