Prelucrarea datelor cu caracter personal ale
candidaţilor la studii din cadrul
Instituţiei Publice „Universitatea Tehnică a Moldovei”

Datele cu caracter personal oferite de către candidatul la studii vor fi colectate şi prelucrate de către I.P.
Universitatea Tehnică a Moldovei (în cadrul sistemului de evidenţă nr. 0000692, înregistrat în Registrul de
evidenţă al operatorilor de date cu caracter personal www.registru.datepersonale.md.), în scopul executării
prevederilor Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii la UTM, ciclul l-studii
superioare de licenţă, pentru anul de studii 2020/2021, cu modificările aprobate la Senatul UTM la
23.06.2020, şi întru respectarea principiului transparenţei decizionale în procesul admiterii candidaţilor la
studii, inclusiv prin afişarea în spaţiile publice din sediul I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei, pe
panourile informative în listele persoanelor admise la studii şi pe pagina Web a UTM: a
numelui/prenumelui, rezultatelor evaluării cunoştinţelor la probele de aptitudini, de competenţe, la
testarea cunoştinţelor şi a mediei generale de concurs.

Conform Regulamentului cu privire la organizarea şi desfăşurarea admiterii la UTM, ciclul l-studii superioare
de licenţă, pentru anul de studii 2020/2021,

vor fi colectate şi prelucrate următoarele date cu caracter

personal: nume/prenume; sexul; data şi locul naşterii; cetăţenia; IDNP; imaginea; vocea; semnătura; codul
asigurării medicale; numărul de telefon; adresa domiciliului/reşedinţei; adresa e -mail; situaţia familiară;
diplome de studii), care sunt prezentate de către candidat, în scopul executării raportului juridic de admitere
la studii şi în vederea desfăşurării activităţilor universitare.

Conform prevederilor art. art. 12-16 ale Legii RM nr. 133 din 08.07.2011 "Privind protecţia datelor cu
caracter personal" - Candidatul dispune de dreptul: de acces, de intervenţie, de opoziţie, precum de a se
adresa în instanţa de judecată, în contextul prelucrării efectuate asupra datelor cu caracter personal care îl
vizează.

Datele cu caracter personal colectate de către I.P. Universitatea Tehnică a Moldovei în procesul admiterii
vor fi stocate în sistemul de evidenţă pe perioada desfăşurării studiilor în cadrul instituţiei, şi vor fi distruse
după expirarea a 3 ani din data exmatriculării din UTM (în cazul candidaţilor admişi la studii), sau vor fi
distruse în termen de 30 zile din data expirării perioadei admiterii – în cazul candidaţilor care şi-au retras
actele.

