
Politica privind protectia datelor cu caracter personal  

Termenii si conditiile de utilizare a site-ului. 

 

Toate drepturile de proprietate intelectuala si de autor aferente website-ului 

www.scoalagimnaziala7buzau.ro apartin in exclusivitate Școlii Gimnaziale Nr. 7 Buzău 

(str. Privighetorilor, nr. 5, municipiul Buzău), unitate de învățământ de stat, operator de 

date cu caracter personal conform Notificarii Autoritatii Nationale de Supraveghere a 

Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal ("A.N.S.P.D.C.P.") in conformitate cu 

reglementarile actuale impuse de Regulamentul general pentru protectia datelor 

(“GDPR”). Acest Site este controlat si operat de Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău de la 

sediul sau prin intermediul unui informatician, care la randul sau respecta legislatia in 

vigoare. Site-ul este destinat tuturor vizitatorilor reprezentand un portal web de prezentare 

a școlii, a echipei manageriale, informatii utile elevilor și părinților, profesorilor, ofertei 

școlare și a celor mai noi știri și evenimente. 

Prin accesarea Site-ului. vizitatorii consimt sa respecte continutul prezentului Document 

precum si legislatia in vigoare aplicabila in jurisdictia furnizorului de educație. 

Site-ul este proprietatea exclusivă a Școlii Gimnaziale Nr. 7 Buzău si nu aveti permisiunea 

de a le copia sau utiliza in nicio modalitate. Vă este permis să copiati, tipariti sau descarcati 

orice text sau material grafic de pe Site, exclusiv pentru uz personal, necomercial, non-

profit, cu conditia de a nu modifica sau elimina nota privind dreptul de copyright, marca 

sau alte insemnari privind proprietatea intelectuala. 

Tentativele de acces neautorizat la Site, de a modifica structura sau de a dezasambla 

software-ul intr-o forma perceptibila, de a copia sau cita din continutul Site-ului fara 

indicarea sursei vor fi considerate tentative de fraudare a Site-ului si vor fi raportate de 

indata autoritatilor competente.  

Informatiile inscrise pe Site au caracter informativ si trebuie tratate ca atare. Orice utilizare 

a acestora in contradictie cu prezentul Document, fiind considerata furt de proprietate 

intelectuala si atrage raspunderea in conformitate cu prevederile legale incidente.  

Școala Gimnazială Nr. 7 Buzău are libertatea de a gestiona informaţiile publicate pe Site, 

fara a fi nevoit sa aduca justificari pentru aceasta. 

 

PROTECTIA MINORILOR 

Site-ul este destinat părinților pentru informarea asupra ofertei școlare pentru înscrierea 

preșcolarilor minori în unitatea de învățământ. Totodata, va informam că Site-ul conține 

informații, imagini și fotografii din timpul activităților. In cazul in care luati la cunostinta 

faptul ca anumite informatii nu ar trebui sa apara, va rugam sa ne contactati la adresa 

sc7bz@yahoo.com  pentru a proceda de indata la stergerea acestora. 

 

 

http://www.scoalagimnaziala7buzau.ro/
mailto:sc7bz@yahoo.com


MODIFICARE, INTRERUPERE SAU INCETARE 

Termenii si conditiile prezente pot fi modificate in orice moment, modificarile producand 

efecte din momentul publicarii acestora pe Site.  

In cazul in care nu sunteti sau nu mai sunteti de acord cu prezentul document, va rugam 

sa nu (mai) folositi acest Site. 

Școala noastră poate să modifice, intrerupe sau de a inceta activitatea Site-ului sau a unei 

parti a acestuia fara vreo notificarea prealabila. 

Acest Document reprezinta acordul dumneavoastră pentru utilizarea Site-ului. Prin 

accesarea Site-ului, agreati ca Utilizatorul trebuie sa aiba in vedere faptul ca este persoana 

intru totul responsabila, constienta de si care isi asuma toate actiunile sale de utilizare a 

Site-ului, precum si efectele aferente actiunilor sale. 

 

MODALITATI DE CONTACT 

Solicitarile de informare, reclamatiile sau orice fel de sesizari referitoare la modalitatea de 

accesare a Site-ului sunt luate in considerare numai in baza unei adrese scrise transmisa 

in format letric (formular fizic pe hartie) sau electronic, la adresa de e-

mail sc7bz@yahoo.com. 

O reclamatie depusa in mod corespunzator cuprinde datele de identificare ale Utilizatorului 

precum si o descriere a solicitarii, fiind necesare minim doua dintre urmatoarele date de 

contact: adresa, numar de telefon sau adresa de e-mail. 

In urma primirii solicitarii, reclamatiei sau sesizarii, se va acorda un numar de inregistrare 

care va fi comunicat titularului si in baza caruia se emite raspunsul. Va rugam sa aveti in 

vedere faptul ca, in functie de obiectul si continutul cererii depuse, Școala Gimnazială Nr. 

7 Buzău va putea solicita informatii clarificatoare pentru intelegerea corecta si completa a 

situatiei sesizate si formularea unui raspuns fundamentat. 

Raspunsul la orice solicitare, reclamatie sau sesizare se va emite in termenul legal de 30 

de zile calendaristice. In cazul in care, din motive temeinice, raspunsul nu poate fi furnizat 

in interiorul acestei perioade, titularul solicitarii va fi anuntat, termenul extinzandu-se cu 

maximum 30 de zile 
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