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Informare către membrii comunității universitare a ASE din București
cu privire la interdicția de a efectua
prelucrări neautorizate de date cu caracter personal
în cadrul procesului educațional desfășurat în regim on-line
Prin prezentul document, conducerea Academiei de Studii Economice din București (ASE)
procedează la informarea tuturor studenților și a cadrelor didactice în legătură cu interdicția de
efectuare de prelucrări neautorizate de date cu caracter personal de către membrii comunității
universitare a ASE.
Desfășurarea activităţilor educaționale prin intermediul tehnologiei şi al internetului
reprezintă o modalitate admisă în vederea îndeplinirii obligaţiei legale care revine instituţiei de
învăţământ superior, de asigurare a dreptului la învăţătură prin garantarea accesului şi a desfăşurării
efective a procesului educaţional în cazul în care procesul educaţional nu se poate derula faţă în faţă.
Folosirea tehnologiilor informației și a internetului sunt de natură să facă posibilă înregistrarea
video și audio neautorizată a desfășurării activităților educaționale de către cadrele didactice, precum
și de către studenții/cursanții participanți la aceste activități.
Studenților și cadrelor didactice care participă la activităţile de învăţare desfăşurate prin
intermediul tehnologiei şi al internetului le revin următoarele obligații:
a) de a răspunde pentru toate mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau pentru orice alte
materiale prelucrate prin utilizarea aplicaţiei / platformei educaţionale informatice;
b) de a utiliza aplicaţia / platforma educaţională informatică doar în conformitate cu prevederile
legale;
c) de a nu înregistra, disemina, folosi informaţii, care conţin date cu caracter personal, în alt mod
care excede scopului prelucrării acestor date.
Strict în scopul derulării activității, cadrele didactice vor putea prelucra următoarele date cu
caracter personal:
a) numele şi prenumele studenţilor, numele şi prenumele cadrelor didactice care utilizează aplicaţia/
platforma educaţională informatică;
b) imaginea, vocea participanţilor, după caz;
c) mesajele, videoclipurile, fişierele expediate sau orice alte materiale care conţin date prelucrate
prin utilizarea aplicaţiei / platformei educaţionale informatice;
d) rezultatele evaluărilor;
e) datele de conectare la aplicaţia / platforma educaţională utilizată pentru participare la cursurile
online: nume de utilizator şi parolă de acces.

Prelucrările datelor cu caracter personal enumerate anterior și care sunt efectuate în afara acestui
scop constituie o încălcare a prevederilor legale, cum ar fi prevederile GDPR1 în materia prelucrării
datelor cu caracter personal, dar pot constitui, de asemenea, și o încălcare a prevederilor legislației
privind dreptul de autor și drepturile conexe, după caz.
Totodată, facem precizarea că, în data de 11.11.2020, Consiliul de Administrație a ASE din
București a avizat Procedura privind desfășurarea evaluării cunoștințelor studenţilor/cursanţilor
în sesiunea ianuarie-februarie, anul universitar 2020-2021.
În conținutul acestei proceduri se regăsesc interdicții de înregistrare de către studenți a sesiunilor
de evaluare on-line a cunoștințelor.
În sensul celor evidențiate anterior, prezenta informare își propune să reamintească tuturor
membrilor comunității universitare a ASE din București că diseminarea neautorizată în mediul online, în social/ mass media, integral sau în parte a datelor cu caracter personal despre care am
detaliat anterior este de natură să atragă răspunderea în fața legii a persoanelor care vor fi procedat
ori vor proceda în acest mod.
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- Regulamentul nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)
emis de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene
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