NOTIFICATION REGARDING THE PERSONAL DATA PROTECTION FOR THE AUTHORS OF THE STUDIES PUBLISHED IN
REVISTA DE PEDAGOGIE – JOURNAL OF PEDAGOGY
Dear Author,
We are informing you about the implementation from 25 May 2018 of the Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and
of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on th e free
movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation – hereinafter „GDPR”).
Having in view the fact that you have published / intend to publish studies within Revista de Pedagogie – Journal of Pedagogy
(hereinafter “RevPed”), we consider that you have to bear in mind the following:
The Publisher (National Center for Policy and Evaluation in Education) holds some of your personal data as a result of

the editorial policy of the journal: name, surname, academic degree, institutional affiliation, e-mail address, telephone number,
correspondence address.
The processing of the respective personal data involves communication with the authors in order to publish the studies,

publication of the accepted studies in RevPed and indexation of the journal in international databases.
The legal ground for processing is: art. 9 para. (2) letter j) of the GDPR – “processing is necessary for (...) scientific (...)

research purposes (... ) based on Union or Member State law”.
The personal data processing time limit: the studies published and indexed in international databases, available online (name,

surname, academic degree, institutional affiliation, e-mail address). The other personal data necessary for the contact with the
author (telephone number, correspondence address) are stored in our electronic archive.
If you are interested to find out more about the GDPR and your rights, you can do so by visiting the website of the National Supervisory
Authority for Personal Data Processing - www.dataprotection.ro.
We also inform you that the Publisher does not promote SPAM and any user who has explicitly provided its email address on one of
the Publisher’s websites (rocnee.eu, revped.ise.ro) may choose to delete it from the site database, the journal issuing platform and,
implicitly, our institution.
Hoping that all of this information has been helpful, we remain at your disposal should you have any questions or need any further
information.
Kind regards,
RevPed Team
NOTIFICARE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR PERSONALE PENTRU AUTORII DE STUDII PUBLICATE ÎN
REVISTA DE PEDAGOGIE – JOURNAL OF PEDAGOGY
Stimate Autor/Stimată Autoare,
Vă informăm despre aplicarea de la 25 mai 2018 a prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al
Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor - în
continuare „GDPR”).
Având în vedere faptul că ați publicat studii în Revista de Pedagogie – Journal of Pedagogy (în continuare „RevPed”), considerăm
că trebuie să aveți în vedere următoarele:
Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație deține unele date cu caracter personal ale dumneavoastră ca urmare

a politicii editoriale a revistei: nume, prenume, grad didactic, afilierea instituțională, adresă e-mail, număr de telefon, adresă
de corespondență.
Prelucrarea respectivelor date personale are în vedere comunicarea cu autorii în vederea publicării studiilor, publicarea

studiilor acceptate în RevPed și indexarea revistei în baze de date internaționale.
Temeiul legal al prelucrării este: art. 9 alin. (2) lit. j) din GDPR: „prelucrarea este necesară (...) în scopuri de cercetare științifică

(...), în baza dreptului Uniunii sau a dreptului intern”.
Termenul de prelucrare a acestor date personale: studiile publicate și indexate în baze de date internaționale, disponibile

online (nume, prenume, grad didactic, afiliere instituțională, adresă e-mail). Celelalte date necesare pentru contactul cu autorii
(număr de telefon, adresă de corespondență) sunt stocate în arhiva noastră electronică.
Dacă doriți să aflați mai multe informații despre GDPR și drepturile dumneavoastră, o puteți face accesând site-ul Autorității Naționale
de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – www.dataprotection.ro.
De asemenea, vă informăm că Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație nu promovează SPAM-ul, iar orice utilizator care
a furnizat explicit adresa sa de e-mail pe unul dintre site-urile noastre (rocnee.eu, revped.ise.ro) poate opta pentru ștergerea acesteia
din baza de date a site-ului, a platformei revistei și, implicit, a instituției noastre.
În speranța că toate aceste informații v-au fost de folos, rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte informații
suplimentare pe care le-ați considera de cuviință.
Cu stimă,
Echipa RevPed

