FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
Nr. (barcod)*__________
Nume _______________________________ Prenume

_______________________________________________

Posesor B.I./C.I. seria ___________________ Nr. ____________ , CNP____________________________________
Ocupaţia ________________ Locul de muncă/Universitatea_______________________________________
Facultatea

________________________ Secţia _________________

An de studiu ______ Forma de învăţământ__

Domiciliu stabil: Localitatea ________________________________ , Str.
Bloc

_______

Nr.tel.fix

Sc. ________ Etajul______ Ap. __________, Judeţul

________________________ Nr.

________________________________, Nr.____

_________________________

Cod poştal________

tel.mobil.**_______________________________________________

E-mail** ____________________________________________________
Declar că am luat la cunoştinţă Regulamentul pentru utilizatori al Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" din ClujNapoca şi mă angajez să-1 respect.

*Se completează de bibliotecar **Câmpuri
obligatorii
Prelucrarea notificată a datelor personale, în formă generală, având ca scop declarat educaţia şi cultura are avizul Autorităţii
Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), înregistrat la nr. 5240/2007 în Registrul de
Evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal.
BCU ”Lucian Blaga” garantează confidenţialitatea datelor cu caracter personal furnizate de utilizatori, în vederea
eliberări/vizãrii permisului de bibliotecă.

În calitate de utilizator, mă oblig:












Să respect Regulamentul pentru utilizatori aflat la adresa http://www.bcucluj.ro
Să manifest un comportament decent şi să folosesc un limbaj adecvat mediului universitar.
Să utilizez în mod civilizat toate bunurile bibliotecii.
Să depun la garderoba bibliotecii obiectele personale (genţi, rucsacuri, mape, îmbrăcăminte de exterior).
Atenţie! Nu se vor lăsa la garderobă: bani, acte şi lucruri de valoare.
Să înmânez bibliotecarului de la ghişeul sălii de lectură permisul de bibliotecă vizat la zi.
Să evit deteriorarea şi transmiterea permisului către terţe persoane.
Să nu deteriorez publicaţiile primite spre consultare (prin sublinieri, însemnări, decupări, etc.).
Să respect termenele de restituire a publicaţiilor împrumutate.
Să nu scot din sala de lectură publicaţiile primite spre consultare, fără anunţarea bibliotecarului de serviciu.
Să respect interdicţiile privind introducerea de mâncare, sucuri, cafele, bagaje, telefoane mobile, aparate audio sau alte
obiecte similare, în sălile de lectură.
Să respect locurile de fumat.

Data_______________

Semnătura utilizatorului

________________

ACORD PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Subsemnata/ul___________________________________________________,
CNP
____________________________________________,
cu
domiciliul
în
localitatea
_________________________________________________________________________________________________, în calitate
de UTILIZATOR - beneficiar al serviciilor oferite de Biblioteca Centrală Universitară ”Lucian Blaga”, prin acest acord confirm
că:
1. Îmi exprim consimţământul ca Biblioteca Centrală Universitară”Lucian Blaga”, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 2,
având CIF5105695, reprezentată legal prin director general, în calitate de operator, să prelucreze datele mele cu caracter
personal, din momentul depunerii fişei de înscriere în vederea eliberării permisului de bibliotecă şi a dobândirii statutului de
utilizator, pe termenul prevăzut mai jos, astfel:
•
numele, prenumele, nivelul de studii, titlul ştiinţific, profesia, e-mail, telefon;
•
CNP (codul numeric personal), data şi locul naşterii, adresa de domiciliu, reşedinţa (pentru personae din alte ţări);
•
datele biometrice (imaginile faciale/fotografiile) necesare întocmirii permisului în bibliotecă.
Aceste date vor fi prelucrate în conformitate cu Legea bibliotecilor nr. 334/2002, Regulamentului Intern şi
consimţământului persoanei vizate.
2. Îmi exprim consimţământul ca datele mele cu caracter personal să fie prelucrate pe o perioadă de stocare egală cu perioada în
care am calitatea de utilizator la Biblioteca Centrală Universitară”Lucian Blaga”(perioadă prevăzută în Regulamentul pentru
utilizatori), plus perioada de păstrare a documentelor stabilită prin Nomenclatorul documentelor de arhivă create şi deţinute de
Biblioteca Centrală Universitară”Lucian Blaga”întocmit conform art. 8 din Legea nr. 16/1996 Legea Arhivelor Naţionale,
republicată.
3. Am fost informat privind dreptul pe care-l am de retragere a consimţământului, în mod necondiţionat, în toată această perioadă
de stocare, situaţie în care Biblioteca Centrală Universitară”Lucian Blaga” are dreptul a păstra pe termenul legal doar datele mele
cu caracter personal impuse de lege. Cunosc faptul că dreptul la retragere a consimţământului se face pe baza unei cereri scrise în
care vor fi specificate ce date cu caracter personal doresc a fi şterse. Urmare exercitării dreptului de retragere a
consimţământului, Biblioteca Centrală Universitară”Lucian Blaga” se obligă să distrugă/şteargă acele date cu caracter personal,
cu excepţiile anterior amintite. Totodată, am luat la cunoştinţă că retragerea consimţământului poate atrage implicit încetarea
dreptului de utilizator şi anularea permisului de bibliotecă, întrucât accesul la colecţiile bibliotecii se face exclusiv în baza acestui
permis care se emite personal. Înţeleg însă că dreptul de retragere a consimţământului îl pot exercita doar în cazurile în care
prelucrarea se întemeiază exclusiv pe consimţământul meu, în lipsa unui temei legal, iar retragerea consimţămânţului va avea
efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând în continuare valabilă.
4. Am fost informat în legătură cu drepturile mele specificate în Regulamentul General privind Protecţia Datelor, precum: dreptul la
informare, dreptul de acces, dreptul la rectificarea datelor, dreptul la ştergerea datelor, dreptul de a restricţiona procesarea,
dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea
de profiluri, dreptul de retragere a consimţământului.
5. Am luat la cunoştinţă faptul că Biblioteca Centrală Universitară”Lucian Blaga” va prelucra datele mele personale doar pentru
scopuri legitime, în vederea asigurării instrumentelor necesare exercitării dreptului de utilizator şi beneficiar al serviciilor de
bibliotecă, în conformitate cu dispoziţiile legale, respectiv prelucrează datele cu caracter personal cu scopul de a respecta
obligaţiile asumate privind accesul în bibliotecă şi accesul la colecţiile bibliotecii.
6. Am luat la cunoştinţă că, în anumite situaţii, Biblioteca Centrală Universitară”Lucian Blaga”prelucrează datele cu caracter
personal ale utilizatorilor întrucât are un interes legitim care prevalează interesului privat sau, după caz, consimţământulului
persoanei vizate, conform legii.
7. Am luat la cunoştinţă că am dreptul la informare, astfel că pot solicita informaţii privind activităţile de prelucrare a datelor mele
personale.
8. Am luat la cunoştinţă că am dreptul la rectificare, astfel că pot cere oricând rectificarea datele personale inexacte sau le pot
completa, cererea mea urmând să aibă ataşată dovada celor afirmate şi solicitate.
9. Am luat la cunoştinţă că am dreptul la ştergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"), în cazul în care prelucrarea acestora nu a fost
legală sau în alte cazuri prevăzute de lege.
10. Am luat la cunoştinţă că am dreptul la restricţionarea prelucrării, în cazul în care contest exactitatea datelor, precum şi în alte
cazuri prevăzute de lege.
11. Am luat la cunoştinţă că am dreptul de opoziţie, astfel că mă pot opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază pe
interesul meu legitim, în condiţiile legii.
12. Am luat la cunoştinţă că nu pot cere portabilitatea datelor, întrucât prelucrarea nu este face într-un sistem care nu permite
exportul direct al datelor personale într-un format portabil.
13. Am luat la cunoştinţă că am dreptul de a depune plângere la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal, faţă de modalitatea de prelucrare a datelor personale de către Biblioteca Centrală Universitară”Lucian Blaga”.
14. Am luat la cunoştinţă că am dreptul de a nu fi supus unui proces decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, astfel că,
în condiţiile legii, pot cere şi obţine intervenţia umană cu privire la respectiva prelucrare, sau îmi pot exprima propriul punct de
vedere cu privire la acest tip de prelucrare.
15. Am luat la cunoştinţă că îmi pot exercita aceste drepturi fie individual, fie pri transmiterea unei solicitări către Biblioteca
Centrală Universitară”Lucian Blaga”, cu sediul în Cluj-Napoca, str. Clinicilor nr. 2.
16. Am luat la cunoştinţă că informaţiile complete şi permanent actualizate privind prelucrarea datelor personale le pot găsi pe site-ul
www.bcucluj.ro, precum şi la sediul instituţiei, menţionat mai sus.
17. Am fost informat că am obligaţia de consulta periodic adresa personală de e-mail înregistrată în evidenţele Bibliotecii Centrale
Universitare ”Lucian Blaga”, pentru a lua la cunoştinţă de comunicările transmise din partea instituţiei.
18. Am luat la cunoştinţă că adresa de e-mail a Bibliotecii Centrale Universitare ”Lucian Blaga” utilizată în comunicările oficiale
privind prelucrarea datelor cu caracter personal este dpo@bcucluj.ro
Nume, Prenume:
Data:
Semnătura:
___________________________________
________________________

_________________________

