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Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” ID CITITOR 

300223 Timișoara, Bd. V. Pârvan nr.4A 

Tel:0256/491233 Tel/fax:0256/494004 

___________________________________ 

(se completează de către bibliotecar) 

 

DECLARAȚIE - ANGAJAMENT 

Cunosc prevederile Regulamentului de organizare și funcționare al Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen 

Todoran”, ale Regulamentului de utilizare a calculatoarelor și a Internetului și mă oblig: 

- să respect regulamentele bibliotecii; 

- să mânuiesc cu grijă documentele de bibliotecă fără a le aduce nici un fel de daune; 

- să nu scot în afara sălilor de lectură publicațiile primite spre consultare în regim de sală; 

- să nu transmit legitimația mea de bibliotecă altor persoane; 

- să suport în întregime orice pagubă adusă bibliotecii de altă persoană prin folosirea legitimației personale; 

- în caz de pierdere a legitimației să anunț în cel mai scurt timp Biroul de relații cu publicul; 

- la cererea personalului bibliotecii, să prezint spre control legitimația de bibliotecă, carnetul de student, precum 

și materialele pe care le am asupra mea; 

- să respect ordinea și disciplina în sălile de lectură; 

- să nu utilizez telefonul mobil în bibliotecă; 

- să nu fumez în incinta bibliotecii și să nu consum alimente și băuturi în sălile de lectură; 

- să anunț orice schimbare a datelor de identificare personale bibliotecarului de la Biroul de relații cu publicul sau 

celui de la sala de lectură (pentru actualizarea fișei de înscriere: schimbare nume, adresă, nr. telefon etc.); 

- să nu accesez și să distribui materiale ilegale sau inacceptabile (forme abuzive de marketing, spaming, hacking, 

violență, pornografie, descărcări ilegale de material gen torrent/share sau materiale care pot instiga la ură sau 

discriminare rasială, religioasă sau sexuală); 

- să nu influențez modul de funcționare a programelor de protecție împotriva virușilor, sau orice alt soft sau 

echipament IT din instituție. 
 

Prin prezenta declar că îmi dau consimțământul liber și fără echivoc, fiind informat, și accept să-mi fie prelucrate 

datele personale conform scopurilor din prezenta informare. 

 

SE COMPLETEAZĂ CU MAJUSCULE  

 

DATE PERSONALE 

NUME:   INIȚIALA TATĂLUI:     

PRENUME:        

OCUPAȚIA: UNIVERSITATEA:     

FACULTATEA:  SECȚIA:    

DOMICILIUL STABIL (din actul de identitate) 

Str.       nr. Bl.      

Sc. Ap.  Localitatea          

Județul     Cod poștal      

Adresă e-mail instituțională (UVT)           

Telefon (cu prefix)     Mobil        

 

Data  Semnătura  ______________________________ 
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INFORMARE 

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran” din Timișoara, prin intermediul modulului de circulație 

din sistemul integrat de bibliotecă ALEPH 500, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în sistem 

automatizat, fiind înregistrată în Registrul de evidență a datelor cu caracter personal sub nr. 10801. 

Datele cu caracter personal vor fi colectate, utilizate, prelucrate și furnizate numai pentru realizarea 

scopurilor  în care au fost colectate (eliberarea legitimației de bibliotecă, emiterea de somații de întârziere, 

recuperarea eventualelor creanțe) și vor fi stocate conform regulamentului de ordine interioară pe întreaga 

perioadă în care sunteți beneficiarul serviciilor oferite de către bibliotecă. În desfășurarea activității curente, 

biblioteca nu transferă datele personale către nicio entitate terță sau o organizație internațională. Orice solicitare 

de transmitere de informații care conține date cu caracter personal nu poate fi satisfăcută decât cu informarea și 

consimțământul utilizatorului. 

În plus față de informațiile menționate anterior, va comunicăm că, în conformitate cu prevederile 

Regulamentului UE 2016/679, privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu 

caracter personal și libera circulație a acestor date, persoana vizată beneficiază de: dreptul de informare și acces, 

dreptul la rectificare și ștergerea datelor, dreptul la opoziție și proces decizional individual automatizat și  

dreptul de portabilitate a datelor. Pentru mai multe informații puteți accesa următorul link: 

https://bcut.ro/prelucrare-date-cu-caracter-personal/. 

Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, prin intermediul sistemelor de supraveghere video, 

prelucrează datele dvs. cu caracter personal (datele referitoare la persoane identificate sau identificabile) în 

vederea prevenirii și combaterii săvârșirii infracțiunilor, asigurarea pazei și protecției persoanelor, bunurilor și 

valorilor, a imobilelor, instalațiilor și a împrejurimilor aferente acestora. 

În bibliotecă s-au stabilit măsuri tehnice și procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura 

confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni 

utilizarea sau accesul neautorizat și vom preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în 

conformitate cu legislația în vigoare. Actualizarea prezentei Informări privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal va fi revizuită periodic în conformitate cu legislația specifică în domeniu - secțiunea 

„Prelucrare date personale". 

În cazul în care considerați că drepturile conferite de Regulamentul UE 2016/679 v-au fost încălcate ca 

urmare a prelucrării datelor personale de către bibliotecă, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere 

a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. 

De asemenea, pentru orice nelămurire sau întrebare cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră vă 

puteți la adresa de e-mail: protectia.datelor@bcut.ro 

 

Data........................ Semnătura.................................... 

https://bcut.ro/prelucrare-date-cu-caracter-personal/
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