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NOTĂ DE INFORMARE 

Unitatea de învățământ - centru de organizare și desfășurare a Olimpiadei de                   

Pedagogie – Psihologie (licee pedagogice), etapa județeană – 2023, Colegiul Național „Costache 

Negri”, Galați, cu sediul în str. Brăilei nr. 134, Galați, tel. 0236.430.650 și Comisia județeană 

de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor la Olimpiada de                         

Pedagogie – Psihologie (licee pedagogice), ediția 2023, vă informează prin prezenta despre 

prelucrarea datelor dumneavoastră personale și drepturile pe care le aveți în conformitate cu 

prevederile REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 

27 aprilie 2016 (denumit în continuare GDPR) și legislația națională privind protecția și securitatea 

datelor personale, în vigoare. 

În conformitate cu O.M.E.C.T.S. nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei–cadru de 

organizare și desfășurare a competițiilor școlare cu modificările și completările ulterioare, 

unitatea de învățământ - centru de organizare și desfășurare a  Olimpiadei de                                        

Pedagogie – Psihologie (licee pedagogice), etapa județeană – 2023, Colegiul Național                 

„Costache Negri”, Galați și Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a 

contestațiilor la Olimpiada de Pedagogie – Psihologie (licee pedagogice), ediția 2023, 

prelucrează datele personale (numele, inițiala prenumelui tatălui și prenumele elevului, 

unitatea de învățământ, clasa, punctaj/notă) în următoarele scopuri: 

• înscrierea elevilor participanți la olimpiadă; 

• verificarea datelor din formularele de înscriere transmise și alocarea unui cod individual 

fiecărui elev participant; 

• organizarea probei A (probă scrisă)  la sediul Colegiului Național „Costache Negri”, 

Galați; 

• afișarea anonimizată a rezultatelor, statistici și analize. 

 

Comisia județeană de organizare, evaluare și de soluționare a contestațiilor la 

Olimpiada de Pedagogie – Psihologie (licee pedagogice), ediția 2023, afișează/postează 

anonimizat rezultatele obținute la avizierul unității de învățământ și pe website-ul acesteia, 

utilizând codurile individuale ale candidaților distribuite, pe bază de semnătură de primire, 

înainte de începerea probei scrise. 


