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INFORMATION NOTE ON PERSONAL DATA PROCESSING WITHIN THE ACADEMIC 
SCHOLARSHIP PROGRAMME 

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL 
PROGRAMULUI DE BURSE ACADEMICE 

 

Who Collects Your Data? / Cine vă colectează datele? 
 

British International School Timisoara, based in Timisoara, Str. _______________, no. ______, 
CUI ___________ ("BIST" or “School”) undertakes to respect the right to privacy and to ensure 
the protection of personal data of students and parents / legal guardians throughout the 
scholarship program. In this respect, BIST shall process the personal data in full compliance with 
the internal legal provisions in force and the new Regulation, as well as in accordance with the 
internal procedures for the processing of personal data. 
 
Through this document, we aim to inform you correctly and completely about how the BIST will 
collect and use personal data in the Academic Scholarship Programme in accordance with the 
legal provisions in force. 

British International School Timișoara, cu sediul în Timişoara, Str. ____________, nr. ________, 
CUI _____________, (”BIST” sau “Scoala”) îşi asumă angajamentul de a respecta dreptul la 
viață privată și de a asigura protecția datelor cu caracter personal ale elevilor și 
părinților/tutorilor legali pe toată perioada programului de burse. În acest sens, BIST va proceda 
la prelucrarea datelor personale în deplină concordanță cu prevederile legale interne în vigoare 
şi noul Regulament, precum și în acord cu procedurile interne privind prelucrarea datelor 
personale. 

Prin prezentul document, ne propunem să vă informăm în mod corect şi complet cu privire la 
modul în care BIST va colecta și utiliza datele personale în cadrul programului de burse 
academice în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

 

The Purpose of Personal Data Processing / Scopul prelucrării datelor personale 

The personal data of students and parents/legal guardians are processed within the programme 
for the following purposes: 

a) Enrollment and participation in the scholarship program; 

b) Evaluation of candidates for the scholarships; 

c) Completion of the scholarship award procedure, scholarship allocation and student 
enrollment admitted to the BIST; 

d) Concluding and executing the contract between you and BIST; 
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e) Fulfillment of BIST obligations under the Academic Scholarship Programme (e.g. 
communication of information requested by parents and pupils, possible notifications, 
correspondence, ensuring the integrity and safety of the student, communication of the 
declared candidates admitted, and the results of the examinations carried out under the 
Academic Scholarship Programme, etc.); 

f) Fulfillment of legal obligations under the BIST regarding the award of merit scholarships; 

g) Ensuring the necessary evidence in the event of a dispute concerning the procedure under 
the Academic Scholarship Programme. 

Failure to provide personal data requested in the Academic Scholarship Programme leads to 
the impossibility of enrollment and participation in the scholarship program, respectively the 
BIST scholarship. 

 

Datele cu caracter personal ale elevilor și ale părinților / tutorilor legali sunt prelucrate în cadrul 
programului în următoarele scopuri: 

a) Înscrierea și participarea în cadrul programului de burse; 
b) Evaluarea candidaților în vederea acordării burselor; 
c) Finalizarea procedurii de acordare a bursei, alocarea burselor și înscrierea elevului 
declarat admis în cadrul BIST; 
d) Încheierea și executarea contractului dintre Dvs. și BIST; 
e) Îndeplinirea obligațiilor care revin BIST în cadrul programului de burse academice (de 
exemplu, comunicarea informațiilor solicitate de către părinți și elevi, eventuale notificări, 
corespondență, asigurarea integrității și siguranței elevului, comunicarea candidaților declarați 
admiși, precum și a rezultatelor examinărilor efectuate în cadrul programului de burse etc.); 
f) Îndeplinirea obligațiilor legale care cad în sarcina BIST în ceea ce privește acordarea 
burselor școlare de merit; 
g) Asigurarea probatoriului necesar în eventualitatea unui litigiu care vizează procedura 
parcursă în cadrul programului de burse academice. 

Nefurnizarea datelor cu caracter personal solicitate în cadrul programului de burse duce la 
imposibilitatea înscrierii și participării în cadrul programului de burse, respectiv a obținerii unui 
burse în cadrul BIST. 

 

Categories of Processed Personal Data / Categoriile de date cu caracter personal prelucrate 

The targeted personal data are processed by mixed means, both physical and electronic and 
they refer to the following types of data: 

a) name and surname, sex, date of birth, citizenship, data from civil status documents, fixed 
and/or mobile phone number, ID number and serial number, personal identification number, 
home address / residence address, e-mail address (registration form, copy of birth certificate, 
family financial statement); 

b) data on school history, extra-curricular activities, diplomas, scholarships for students (a 
recent student's school report, such as a school transcript, scholarships, diplomas, certificates 
of participation in extracurricular activities, etc.); 
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c) data on the financial situation of the family (income statement, employment contracts, etc.); 

d) the image within the video surveillance within the school, but exclusively for the fulfillment 
of the legal obligation to guard the goods and persons within the school; 

e) any other personal data communicated by the candidates and their legal guardians / parents 
(any other relevant documents that could support the application under the program, such as 
letter of intent, recommendations, health data of one of the family members, data on the 
death of any family members, etc.). 

 

Datele cu caracter personal vizate sunt prelucrate prin mijloace mixte, atât fizice, cât și 
electronice și se referă la următoarele tipuri de date:   

a) nume și prenume, sex, data nașterii, cetățenia, date din documentele de stare civilă, nr. 
telefon fix și/sau mobil, seria și numărului documentului de identificare, CNP, adresa de 
domiciliu / reședință, adresa de e-mail (formular de înscriere, copie după certificatul de naștere, 
documente privind situația financiară a familiei); 
b) date privind istoricul școlar, activitățile extrașcolare, diplome, burse privind elevii 
candidați (un raport școlar recent al elevului, cum ar fi foaia matricolă, burse, diplome, 
certificate de participare la activități extrașcolare, etc.); 
c) date privind situația financiară a familiei (adeverință de venit, contracte de muncă, etc.); 
d) imaginea în cadrul supravegherii video din incinta școlii, însă exclusiv pentru îndeplinirea 
obligației legale de a asigura paza bunurilor și a persoanelor din incinta școlii;  
e) orice alte date personale comunicate de către candidații și părinții/tutorii legali (orice 
alte documente relevante care ar putea susține aplicația în cadrul programului, precum 
scrisoare de intenție, recomandări, date privind sănătatea unuia dintre membrii familiei, date 
privind decesul unuia dintre membrii familiei, etc.). 
 
 

Management, Confidentiality and Security of Personal Data / Gestionarea, confidențialitatea 
și securitatea datelor cu caracter personal  

BIST will process and manage personal data in accordance with applicable law on personal 
data, the EU Regulation and internal procedures for processing personal data. In this respect, 
BIST is committed to ensuring the confidentiality and security of personal data collected as 
follows: 

- The scholarship award procedure will be coordinated and managed by the Scholarship 
Committee, formed by the members of the School Board and members of the School 
Leadership Team. Therefore, we ensure that the personal data collected in the Scholarship 
Program will be processed and managed exclusively by the members of the Scholarship 
Committee and BIST employees who have service responsibilities in registering pupils in the 
school and managing school data; 

- Candidates and legal guardians/parents will have the right to register the required documents, 
as well as to request information and clarifications, in full confidentiality and only in the 
presence of authorized persons. Therefore, a single candidate with the legal guardians / parents 
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will be enrolled in the room for registration of the documents required for enrollment in the 
Academic Scholarship Programme; 

- Documents on personal data registered at the BIST headquarters will be stored safely for 
which access and security procedures have been implemented to ensure optimal confidentiality 
of personal data processed within the Academic Scholarship Programme; 

The results of the scholarships and the results of the evaluations within the Academic 
Scholarship Programme are confidential and will be communicated exclusively to the parents of 
each candidate. Data on the results of evaluation under the Academic Scholarship Programme 
will not be disclosed in any way to unauthorized persons, such as other parents, students or 
teachers or employees of the BIST who do not have a job duty in this respect. 

In all cases, the personal data of students and parents / tutors enrolled in the scholarship 
program will not be disclosed to the BIST than to the recipients / categories of recipients who 
need to know such data according to their job duties. 

In this regard, we would like to inform you that in the event the student has obtained a 
scholarship within the BIST, the legal guardians / parents will sign a form for recognition of the 
scholarship conditions, in which they will express their consent regarding student registration 
within the BIST. 

At the same time, we inform you that the BIST provides appropriate security measures to 
protect personal data processed under the Academic Scholarship Programme against 
unauthorized access, accidental or unlawful destruction, loss, alteration or disclosure, and 
against any other form of unlawful or unauthorized processing or disclosure. 

 

BIST va prelucra și va gestiona datele cu caracter personal în acord cu legislația aplicabilă în 
domeniul datelor personal, Regulamentul UE și procedurile interne privind procesarea datelor 
personale. În acest sens, BIST își asumă angajamentul a de a asigura confidențialitatea și 
securitatea datelor cu caracter personal colectate, după cum urmează: 

- Procedura de acordare a burselor va fi coordonată și gestionată de Comisia privind 
acordarea burselor, alcătuită din Consiliul Director și membrii echipei de conducere a scolii. Prin 
urmare, vă asigurăm că datele cu caracter personal colectate în cadrul programului de burse vor 
fi prelucrate și gestionate exclusiv de către membrii Comisiei privind acordarea burselor și 
angajații BIST care au atribuții de serviciu în ceea ce privește înregistrarea elevilor în cadrul și 
școlii și gestionarea datelor școlare.  

- Candidații și părinții/tutorii legali vor avea dreptul de a înregistra documentele necesare, 
precum și de a solicita informații și lămuriri, în condiții depline de confidențialitate și numai în 
prezența persoanelor autorizate. Prin urmare, în sala destinată înregistrării documentelor 
necesare înscrierii în cadrul programului de burse academice, va intra un singur candidat 
împreună cu părinții/tutorii legali; 

- Documentele privind datele cu caracter personal înregistrate la sediul BIST vor fi stocate 
în condiții de siguranță, cu privire la care au fost implementate proceduri de acces și securitate 
care garantează confidențialitatea optimă a datelor personale prelucrate în cadrul programului 
de burse academice; 
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- Rezultatele privind acordarea burselor, precum și rezultatele evaluărilor efectuate în 
cadrul programului de burse academice sunt confidențiale și vor fi comunicate exclusiv părinților 
fiecărui candidat. Datele privind rezultatele obținute în urma evaluării în cadrul programului de 
burse nu vor fi divulgate sub nicio formă persoanelor neautorizate, cum ar fi celorlalți părinți, 
elevi sau profesori ori angajați în cadrul BIST care nu au atribuții de serviciu în acest sens.  

În toate cazurile, datele cu caracter personal ale elevilor și părinților/tutorilor înscriși în cadrul 
programului de burse nu se vor divulga în cadrul BIST decât destinatarilor / categoriilor de 
destinatari care trebuie să cunoască astfel de date, conform atribuțiilor de serviciu. 

În acest sens, vă informăm cu privire la faptul că în măsura în care elevul a obținut o bursă în 
cadrul BIST, părinții/tutorii legali vor semna un formular privind recunoașterea condițiilor 
referitoare la bursă și locul în scoală, sens în care își vor exprima consimțământul cu privire la 
înregistrarea elevului în cadrul BIST.  

Totodată, vă informăm că BIST asigură măsuri de securitate adecvate pentru protejarea datelor 
cu caracter personal prelucrate în cadrul programului de burse împotriva accesului neautorizat, 
distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării sau dezvăluirii, precum și împotriva 
oricărei alte forme de prelucrare sau divulgare ilegală sau neautorizată. 

 

The Duration of Personal Data Storage / Durata stocării datelor cu caracter personal 

Personal data is stored for different time periods in relation to the result obtained under the 
scholarship program. 

1. Essentially, personal data will be stored during the running of the Academic Scholarship 
Programme, subject to the deadlines set by law for this purpose. 

2. To the extent that the candidate will obtain a scholarship within the BIST, meaning that he / 
she will be enrolled as a student of our school, the data will be stored throughout the BIST 
study period and then archived appropriately with the legal provisions in force. 

3. If the candidate does not obtain a scholarship within the BIST, personal data processed for 
this purpose will be archived for the period specified by law and will be deleted or destroyed at 
the expiration of the legal term. However, to the extent that the parents / guardians express 
their express consent to this, personal data collected under the Academic Scholarship 
Programme will be stored for a period of 3 years after the completion of the initial program in 
order to identify future opportunities for allocation a merit school scholarship. 

 

Datele personale sunt stocate pe durate diferite de timp, în raport de rezultatul obținut în 
cadrul programului de burse.  

1. În principiu, datele cu caracter personal vor fi stocate pe perioada derulării programului 
de burse academice, cu respectarea termenelor prevăzute de lege în acest sens.  
2. În măsura în care candidatul va obține o bursă în cadrul BIST, sens în care va fi 
înregistrat în calitate de elev al școlii noastre, datele vor fi stocate pe toată perioada derulării 
studiilor în cadrul BIST, iar ulterior vor fi arhivate în mod corespunzător cu dispozițiile legale în 
vigoare.  
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3. În ipoteza în care candidatul nu va obține o bursă în cadrul BIST, datele cu caracter 
personal procesate în acest scop vor fi arhivate pe perioada prevăzută de lege, urmând a fi 
șterse sau distruse la expirarea termenului legal. Cu toate acestea, în măsura în care 
părinții/tutorii legali își vor exprima consimțământul expres în acest sens, datele personale 
colectate în cadrul programului de burse academic vor fi stocate pe o perioadă de 3 ani ulterior 
finalizării programului inițial în vederea identificării de oportunități viitoare privind alocarea 
unei burse școlare de merit.  
 
 
Rights of the Data Subjects / Drepturile persoanelor vizate 
 
In accordance with the applicable legal provisions on the protection of individuals with regard 
to the processing of personal data, you are entitled to (i) access to processed personal data, (ii) 
interference with processed personal data, (iii) rectification of personal data that no longer 
corresponds to reality or incorrect personal data (iv) erasure (right to be forgotten), (v) 
restriction of personal data processing within the limits set by law, (vi) portability of personal 
data, (vii) right to object to personal data processing, (viii) not to be subject to a decision based 
solely on automated processing. You also have the right to contact the National Authority for 
Personal Data Processing Supervision (ANSPDCP) or the judiciary. To exercise these rights, you 
may address a written request dated and signed to the person responsible for data protection 
and management at the British International School Timişoara at the following e-mail address: 
admissions@britishschool-timisoara.ro. 
 

În conformitate cu prevederile legale aplicabile privind protecția persoanelor cu privire la 
prelucrarea datelor cu caracter personal aveți dreptul la (i) acces la datele personale procesate, 
(ii) intervenție asupra datelor personale prelucrate, (iii) rectificarea datelor personale care nu 
mai corespund realităţii sau a datelor personale incorecte, (iv) ștergere (dreptul ”de a fi uitat”), 
(v) restricționarea prelucrării datelor personale în limitele prevăzute de lege, (vi) portabilitatea 
datelor personale, (vii) opoziție la prelucrarea datelor personale, (viii) a nu fi supus unei decizii 
individuale sau de prelucrare automată a datelor personale. De asemenea, aveți dreptul de a vă 
adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal 
(ANSPDCP) sau justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, 
datată și semnată către persoana responsabilă cu protecția şi gestionare datelor din cadrul 
British International School Timișoara la adresa e-mail: admissions@britishschool-timisoara.ro 

 

I received one copy / Am primit un exemplar 

Parents / Legal representatives - Părinți/Tutori legali  

(First name and last name / nume, prenume): ____________________________________ 

 

Date / Data: ______________________      

Signature / Semnatură: _________________      

 


