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Dragi părinţi şi tutori,  
 

Informaţii foarte importante despre datele pe care le colectăm despre copilul 
dumneavoastrtă  

articolul 16 - fiecare copil are dreptul la viaţă privată 
 

            În conformitate cu legile de protecţie a datelor personale, aveti dreptul de a fi informat despre modul 
în care şcoala utilizează datele personale pe care le deţinem despre dumneavoastră. Vă respectăm acest 
drept, prin furnizarea notificărilor de confidenţialitate către dumneavoastră (ca părinţi) în cazul în care vom 
folosi datele cu caracter personal. 

              In această scrisoare vă explicăm cum vom colecta, stoca şi utiliza datele cu caracter personal ale 
elevilor. 

Stag Lane Junior School este “controlorul de date" cu privire la protectia datelor din punct de vedere legal. 

Persoana responsabilă de protecția datelor noastre este doamna Neena Patel. 

Datele cu caracter personal care le deţinem: 

Datele personale care le-am putea colecta, utiliza, stoca şi partaja (când este cazul) despre elevii includ: 

 detalii personale, preferinţe individuale de a fi contactat de către scoală, data naşterii; 

  rezultatele evaluărilor interne şi externe;  

 caracteristici curriculare inregistrate ale elevului cum ar fi etnia, eligibilitatea pentru mese gratuite in 
scoală sau nevoi educaţionale speciale; 

 informaţii despre excluderea din scoală; 

 detalii despre anumite afecţiuni medicale; 

 informaţii despre siguranta in scoală; 

 detalii despre orice sprijin primit, inclusiv servicii personale de îngrijire, planurile şi suportul 
individual: 

  fotografii ; 

 CCTV - inregistrări video.  

Mai putem deţine date personale despre elev pe care le-am primit de la alte organizații, 
şcoli, autorităţile locale şi Departamentul de educaţie. 

De ce folosim aceste date. 

Folosim aceste date pentru:  

 a ajuta elevul să invete; 

 a se monitorizeze  şi raporta progresul elevului; 

 a se oferi grija pastorală corespunzătoare oferită de către personal; 

 a proteja bunăstarea elevului; 

 a evalua calitatea serviciilor noastre; 
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  administrarea listelor de aşteptare la inscrierea elevului in scoală; 

  a efectua anumite cercetări; 

 a ne conforma cerintelor legale in ceea ce priveste datele personale, atunci cand sunt 
folosite sau impartite. 

 

Motivul nostru juridic pentru utilizarea acestor date. 

 Colectam şi utilizăm datele personale ale elevilor, numai atunci când legea ne permite. Cel mai frecvent, 
putem folosi datele în cazul în care: 

 trebuie să indeplinim anumite obligaţii legale; 

 avem nevoie de ele pentru a efectua o sarcină oficială în interes public.  

Mai puţin frecvent, putem folosi datele personale ale elevilor în cazul în care: 

 am obtinut acordul pentu a folosi datele personale într-un anumit fel; 

 este nevoie pentru a proteja interesele individului (sau interesele altcuiva). 

În cazul în care am obţinut consimţământul de utilizarea datelor personale ale elevilor, acesta poate fi retras 
în orice moment. Vom face acest lucru clar când cerem consimţământul şi vă vom explica cum puteţi retrage 
consimţământul. 

Colectare acestor informatii 

În timp ce majoritatea informaţiilor colectate despre elevii sunt obligatorii, există unele informaţii care pot fi 
furnizate în mod voluntar. 

Ori de câte ori căutăm să colectăm  informaţii de la dumneavoastră sau copilul dumneavoastră, vă vom  
spune clar dacă aceste informatii sunt obligatorii sau voluntare. În cazul în care colectarea datelor este 
obligatorie, vom explica posibilele consecinţe daca nu vă conformati cerintelor. 

 Cum putem stoca aceste date 

Păstrăm informaţiile personale ale elevilor atata timp cat acestia frecventează şcoala noastră. Mai putem, de 
asemenea  păstra aceste date si dupa plecarea lor din şcoala noastră în cazul în care acest lucru este 
necesar pentru a respecta obligaţiile noastre legale. Politica de retenție stabileşte cât de mult putem păstra 
informaţiile despre elevi.  Această politică poate fi vazută pe site-ul nostru, în secţiunea de politici ale scolii. 

Schimbul de date personale 

Nu vom împărtăşi informaţii despre elevii cu a terţa parte fără consimţământ, excepţia facand cazului în care 
legislaţia şi politicile noastre ne permite să facem acest lucru.  

În cazul în care este necesară din punct de vedere legal (şi este în conformitate cu legislaţia de protecţie a 
datelor) putem imparti aceste informaţii personale despre elevii cu: 

 autoritatea noastră locală – pentru a satisface obligaţiile noastre legale se folosesc anumite informaţii, 
cum ar fi preocupările legate de protejarea elevilor şi excluderile din scoală 

 departamentul pentru educaţie 

  familia elevului şi reprezentanţii acesteia 

 educatori şi examinatori 

  centrele noastre de reglementare ex. Ofsted,  

 furnizorii şi prestatorii de servicii - pentru a furniza serviciul respectiv  am contractat ex. cluburi, 
părintele plăteste, Toottoot  

 organizaţii financiare 

 primaria noastră locală 

 organizații de studiu şi cercetare  

 auditori  

 autorităţile de sănătate 

 organizațiile de securitate  

 organizatiile de sănătate şi sociale  



                             
 

 consilieri şi consultanţi profesionali 

 organizatiile de caritate şi voluntariat 

 forţele de poliţie, instanţele judecătoreşti, tribunal.  

Baza de date a elevului la nivel naţional 

Ne sunt necesare pentru a oferi informaţii despre elevi către Departamentul de Educaţie, în colecţiile de date 
legale, cum ar fi recensământul scolar. 

O parte din aceste informații se stochează apoi în National Pupil Database (NPD – datele personale ale 
elevilor inregistrate la nivel national), care este deţinut şi gestionat de către Departamentul de Educatie şi 
oferă dovezi de performanţă pe scoală pentru cercetare. 

Baza de date este in format electronic astfel încât acestea pot fi uşor transformate in statistici. Informaţiile 
sunt colectate în siguranţă dintr-o serie de surse, inclusiv şcolile locale, autorităţile locale şi de rezultatele la 
examene.   

Departamentul pentru educaţie poate partaja aceste informaţii de la NPD cu alte organizații care 
promovează educaţia copiilor si bunăstarea lor în Anglia. Aceste organizaţii trebuie să respecte strict termeni 
si conditiile despre cum vor folosi datele respective. 

Pentru informaţii suplimentare, consultaţi pagina de web al Departamentului de pe how it collects and shares 
research data(cum se colectează si distribuie datele evaluate). 

De asemenea, puteţi contacta Departamentul de Educatie daca aveti anumite intrebari de NPD.  

Transferul de date la nivel internaţional  

Dacă putem transfera datele personale către o ţară sau un teritoriu din afara Spaţiului Economic European, 
vom face acest lucru în conformitate cu legislaţia de protecţie a datelor personale. 

Drepturile părinţilor şi elevilor cu privire la datele cu caracter personal  

Persoanele fizice au dreptul de a face o cerere  pentru a avea acces la informaţiile personale, care le deţine 
scoala despre ei. 

Părinţii/tutorii pot face o cerere în ceea ce privește datele copilului lor în cazul în care copilul nu este 
considerat suficient de matur pentru a înţelege drepturile asupra datelor lor (de obicei sub 12 ani), sau în 
cazul în care copilul a dat consimţământul. 

Parintii au dreptul de a face o cerere despre datele personale, la şcoala care deţine informatii despre ei. 

Dacă se face o cerere, şi în cazul în care deţinem informaţii despre dumneavoastră sau copilul 
dumneavoastră, vom: 

  da un raport despre datele care le avem  

 spune de ce detinem  şi cum procesam datele, şi cât timp vom păstra aceste date  

 explica de unde am luat aceste date, dacă nu sunt de la dumneavoastră sau copilul dumneavoastră  

 spune cu cine  a fost, sau va fi distribuitã informatia respectivă 

 spune dacă s-a luat o decizie automată si este aplicată datelor şi consecinţele acestei decizii 

 da o copie a informaţiilor într-o formă inteligibilă  

Persoanele fizice au dreptul ca informaţiile lor personale să fie transmise electronic la o altă întreprindere, în 
anumite circumstanţe. 

Părinţii/tutorii au dreptul legal la accesul raportului educaţional al copilului. Pentru a solicita acces, vă rugăm 
să o contactaţi pe doamna directoare Mrs Evans sau directoarea adjuncta - Miss Norris. 

Alte drepturi 

Legea protecţiei datelor afirma ca indivizii au anumite drepturi în ceea ce priveşte datele personale si cum 
sunt folosite şi păstrate în condiţii de siguranţă, inclusiv dreptul la: 

 a se opune utilizării datelor cu caracter personal în cazul în care acestea ar cauza, sau este cauza, de 
ingrijorare sau stres 

  prevenirea si  folositrea datelor  trimise pentru evaluare directă  

 opunerea de decizii care sunt  luate prin mijloace automate (un computer sau masină, mai degrabă 
decât de o persoană) 

https://www.gov.uk/government/publications/national-pupil-database-user-guide-and-supporting-information
https://www.gov.uk/data-protection-how-we-collect-and-share-research-data
https://www.gov.uk/data-protection-how-we-collect-and-share-research-data


                             
 

  faptul că in anumite împrejurări, au datele cu caracter personal inexacte, incorecte, șterse sau 
distruse, sau limitarea utilizări acestora 

 a pretinde despăgubiri pentru daunele cauzate de încălcarea reglementărilor de protecţie a datelor cu 
caracter personal.  

Pentru a exercita oricare dintre aceste drepturi, vă rugăm să contactaţi responsabilul nostru in ceea ce 
priveste protecția datelor (doamna Patel). 

Reclamatii  

Luăm foarte în serios  plângerile despre colectarea şi utilizarea informaţiilor personale.  

Dacă credeţi că colectarile noastre sau utilizarea informatiilor personale este neloială, înşelătoare sau 
inadecvată, sau au orice altă preocupare despre prelucrare datelor, vă rugăm să discutati în primul rând cu 
noi despre ceea ce vă ingrijorează. 

 Pentru a face o plângere, vă rugăm să contactaţi responsabilul nostru pentru protecția datelor cu caracter 
personal. 

 Alternativ, puteţi face o plângere la biroul comisarului de informaţii: 

 Raportează o preocupare online la https://ico.org.uk/concerns/ 

 Apel la -  0303 123 1113 

 Sau scrie la - Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, 
SK9 5AF 

Contactati-ne  

Dacă aveţi întrebări, nelămuriri sau doriţi mai multe informaţii despre cele menţionate în formatul de 
comunicare si confidenţialitate, vă rugăm să contactaţi responsabilul nostru cu protecția datelor: 

Doamna Neena Patel la Stag Lane Junior School (0208 952 2731).  

 

Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare puteţi sa o contactati, de asemenea, pe doamna Evans. 

Această comunicare se efectuează prin Departamentul de Educatie  - modul de confidentialitate pentru elevi, 
modificată pentru părinţi şi să reflecte modul în care folosim datele personale în această şcoală. 
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