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DECLARAȚIE PRIVIND PROTECȚIA 
DATELOR  –  
ICCS 2022 CHESTIONAR ȘCOALĂ  
(studiul pilot este realizat în 2021 și  culegerea datelor pentru studiul principal 
are loc în 2022)  

 
Universitatea din București, Șoseaua Panduri, nr. 90, 050663, sector 5, București, tel. 031 
425 3445   
și 
 
IEA, Keizersgracht 311, 1016 EE Amsterdam, The Netherlands, Telephone: +31 20 625 
3625, Email:  secretariat@iea.nl  
 
În ce scop sunt colectate și prelucrate datele? 
Datele colectate în timpul Studiului Internațional privind  Educația Civică și pentru Cetățenie  
2022 (ICCS 2022) vor fi folosite exclusiv în scopuri științifice. ICCS este un proiect 
international de cercetare educațională derulat sub egida IEA, Asociația Internațională pentru 
Evaluarea Rezultatelor Educaționale, la cererea și în numele Ministerului Educației și 
Cercetării. Acest lucru este în conformitate cu scrisoarea de desemnare nr. 
1142/IFL/30.10.2018. 
 

Ce informații sunt solicitate? 
Directorii școlilor (sau altă persoană calificată din școală, care înlocuiește direcotorul) 
participante la proiect sunt invitați să completeze Chestionarul Școlii  ICCS 2022 pentru a 
oferi informații referitoare la percepțiile directorilor despre participarea profesorilor la 
conducerea școlii, mediul școlii, comunitatea locală educațională, oportunitățile pe care le au 
elevii să participle la activitățile comunității. 
 

Participarea la ICCS este voluntară.  
Școlile nu vor fi dezavantajate în niciun fel de necompletarea chestionarului, iar 
respondenților li se permite să omită anumite întrebări sau să se oprească din completarea 
chestionarului în orice moment. 
 
Prin completarea și predarea chestionarului participanții la studiu își dau acordul pentru 
colectarea și prelucrarea datelor lor în cadrul studiului.  
 
Retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor fără a se menționa un motiv poate fi 
făcută de către orice participant până la 4 săptămâni după administrarea testelor. 
 

Orice participant care dorește să își retragă sau să își modifice informațiile poate contacta 
Facultatea de Psihologie și Științele Educației la catalina.ulrich@fpse.unibuc.ro.  
 

Datele colectate până în momentul în care o persoană își retrage consimtământul nu vor mai 
fi prelucrate, iar datele deja culese vor fi șterse. Retragerea consimțământului nu va atrage 
nici un fel de consecințe.  
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Întrebările legate de modul în care informațiile personale sunt protejate pot fi direcționate 
către prof. Cătălina Ulrich Hygum la Catalina.Ulrich@fpse.unibuc.ro, Șoseaua Panduri, nr. 
90, 050663, sector 5, București, tel. 031 425 3445   
 
Ce tipuri de date sunt colectate? 
Datele rezultate din răspunsurile la întrebările din Chestionarul referitor la Școală sunt 
colectate și  and stocate. Acest lucru se face sub formă de numere care reprezintă opțiunea 
selectată (de exemplu, la o întrebare cu alegeri multiple) sau valori (de exemplu, o cifră 
pentru numărul de elevi de la nivelul de învățământ vizat). 
 

Informațiile colectate de la participanți nu pot, în sine, să fie utilizate pentru a identifica 
respondenții după nume, dar este folosit un cod numeric pentru a identifica fiecare școală. 
Corespondența dintre acest cod unic de identificare și numele școlii este cunoscută de 
coordonatorul școlii, centrul national de cercetare care derulează studiul și de IEA, dar nu 
este transmis către nicio altă parte.  
 
Unde, cum și pentru cât timp sunt stocate datele de la ICCS? 
Datele ICCS sunt stocate în siguranță și nu pot fi accesate de către persoane sau sisteme 
externe. Mai mult, orice angajați de la IEA sau Centrul Internațional de Studii ACER care 
accesează datele pentru prelucrare au fost informați în mod corespunzător despre ceea ce 
constituie un tratament acceptabil al datelor și au semnat un acord de confidențialitate. 
 
Datele sunt stocate astfel: 
Datele de răspuns sunt stocate pe termen nelimitat, urmând măsurile tehnice și organizatorice 
descrise în anexa 2 din Acordul de control comun, astfel încât să rămână disponibile pentru 
analize. Într-un final aceste răspunsuri sunt centralizate într-o bază de date care permite 
cercetătorilor să compare sistemele de educație din întreaga lume (vezi mai jos, cap. 
Accesibilitatea publică).  
 

Datele sunt prelucrate la nivel central de către IEA în Hamburg, Germania. Toate datele 
venite de la școli sunt trimise fără nume, ele conțin doar codul numeric al școlii.  
 

Cu cine și cum sunt partajate datele de la ICCS? 
Datele de răspuns sunt trimise de la centrele naționale către IEA, prin intermediul platformei 
de colaborare  Share Point, într-o formă pseudonimă, adică: prelucrate în așa fel încât datele 
cu caracter personal să nu poată fi atribuite unei anumite persoane fără utilizarea informațiilor 
suplimentare (orice astfel de informații suplimentare sunt păstrate separat și supuse măsurilor 
tehnice și organizaționale pentru a se asigura că datele cu caracter personal nu sunt atribuite 
unei persoane fizice identificate sau identificabile). 
 
ICCS este coordonat de Centrul Internațional de Studii (ISC) cu sediul la ACER, Melbourne, 
Australia, iar majoritatea analizelor de date au loc acolo. Datele necesare pentru analiză sunt 
trimise către ISC prin intermediul platformei de colaborare web Share Point, într-o formă 
pseudonimă. Angajații ISC care accesează datele pentru analize au semnat un acord de 
confidențialitate. Transferul datelor către Melbourne, Australia, ca țară terță, este protejat prin 
măsuri adecvate, cum ar fi un acord specific de prelucrare a datelor și clauze contractuale 
standard europene. 
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Datele sunt, de asemenea, trimise înapoi, prin intermediul platformei de colaborare Share 
Point, centrelor naționale de cercetare care administrează ICCS. 
 

Alte date 
În paralel cu directorii școlilor, profesorii și elevii sunt invitați să completeze un chestionar. 
Informațiile obținute prin aceste surse sunt conectate cu răspunsurile directorilor în baza de 
date internațională (IDB). 
 
Accesibilitatea publicului 
Baza de date internațională finală va fi accesibilă publicului pe următoarele site-uri: 
https://www.iea.nl/data (Hamburg, Germania) 
Toate datele din baza de date sunt pseudonimizate. 
 
Decizii automate și profiluri  
Nu se produce nicio decizie în mod automat, inclusiv identifcarea profilurilor subiecților, în 
conformitate cu Articolul 22 din GDPR.  
 
Drepturile Subiecților   
Drepturile subiecților cu privire la date sunt conforme cu drepturile prevăzute în Articolele 
15-20 GDPR. 
Subiecții au dreptul să înainteze o plângere către autoritatea care supervizează, respectiv IEA 
dataprotection@iea.nl.   
 


