REGULAMENTUL
PRIVIND PRELUCRAREA INFORMAȚIILOR CE CONȚIN DATE
CU CARACTER PERSONAL ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ A CITITORILOR
ÎN BIBLIOTECA ŞTIINŢIFICĂ USARB
I.

DISPOZIŢII GENERALE

1.
Regulamentulprivindprelucrareainformațiilorceconțin date cu caracter personal
însistemul
de
evidență:
EvidențacititoriesteelaboratînvedereaimplementăriiîncadrulInstituțieiPubliceUniversitat
ea de Stat „Alecu Russo” din Bălți (încontinuare USARB) a prevederilorLegii nr.133 din
8 iulie 2011 privindprotec iadatelor cu caracter personal, a Cerin elorfa ă de
asigurareasecurită iidatelor
cu
caracter
personal
la
prelucrareaacestoraîncadrulsistemelorinforma ionale de date cu caracter personal,
aprobateprinHotărîreaGuvernului nr.1123 din 14 decembrie 2010, Regulamentului de
organizare
şi
fuc ionare
BŞ
USARB,RegulamentuluiprivinddrepturileșiobligațiileutilizatoruluiBiblioteciiŞtiin ifice
USARB, Coduluideontologic al bibliotecarului din Republica Moldova, Declara iei IFLA
de la Glasgowprivindbibliotecile, serviciile de informareşilibertateaIntelectuală.
1.1.
Prezentul Regulament reglementează condițiile generale și cerințele față de
prelucrarea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor BŞ USARB în cadrul sistemului
de eviden ă: Evidența cititorilor.
II.

SCOPUL

2.1.
Scopul prelucrării informațiilor cu caracter personal în sistemul de evidență:
Evidența cititorilor constă în asigurarea înregistrării informațiilor, referitoare la
înmatriculare și angajare în Baza de date Cititor, Modulul Circula ie, Înregistrare Cititor.
2.2.
În cadrul sistemului de evidență: Evidența cititorilor sînt prelucrate următoarele
categorii de date cu caracter personal:










numele, prenumele;
IDNP;
semnătura;
numărul de telefon/fax;
numărul de telefon mobil;
adresa (domiciliului/reşedin ei);
adresa e-mail;
profesia şi/sau locul de muncă;
imaginea

2.3.
Prelucrarea datelor cu caracter personal menționate va fi efectuată pentru
realizarea următoarelor scopuri:


























ÎnregistrareautilizatorilorînBaza
de
date
Cititor,
ModululCircula ie;
ÎnregistrareCititor;
RealizareaProgramuluiNoulUtilizatorprinorganizareaac iunilor de integrare a
studen ilorîncomunitateautilizatorilor, promovareaimaginiiBiblioteciiprincolec iile,
serviciileşiproduseleoferite (colectarealistelorstuden ilor, masteranzilorceinclud
date personale: nume, prenume, adresadomiciliu, adresa e-mail, telefon fix,
telefonmobil);
EliberareaPermisului de intrareînBibliotecaŞtiin ifică USARB;
CompletareaFişeicititoruluiînOficiulSăli de împrumut, ce includenume, prenume,
număr de telefon fix, număr de telefonmobil, adresadomiciliu, adresa e-maill,
profesia, semnătura;
Anun areautilizatorilorprinmesaje e-mail, SMS privindapropiereatermenului de
expirare a împrumutului, expirareaîmprumutului, sosireadocumentelorsolicitate;
Oferireainforma iilortuturorutilizatorilorsaupoten ialilorutilizatoriaiserviciuluiprin email, SMS, telefonsaufizic la catedra de deservire, urmărindu-se
satisfacereaexhaustivă a solicitărilorutilizatorilor;
Desfăşurareaunorsondaje
(CompartimentulCercetareştiin ifică)
pentru
a
identificanevoileșicerințeleutilizatorilorprivindserviciileoferiteșidezvoltareaunorser
viciinoi;
Gestionareatuturorschimbărilorînsitua iautilizatorilorînModululCircula ieînurmaor
dinelorRectoratului;
UtilizareaprogramuluiUSB Agent Ordine;
Conexiunea cu BazaUniversitară a studen ilorşimasteranzilor USARB prin
Intranet;
inereaeviden eioportune a utilizatorilorînprogramul de Statistică BŞ USARB
RedactareaBazei de date Cititorul, ModululCircula ie;
EliberareaBonurilor de achitarepentruPermise de Intare;
Colectareadatelor cu caracter personal pentrucreareaFişierului de Autoritate
(vedete de subiect, autoripersonefizice (cadre didactice / bibliotecari));
Elaborareaşieditarealucrărilorbibliograficeîncolec iile:
Personalităţiuniversitarebălţene, Universitari bălţeni, Scriitoriuniversitari bălţeni,
Promotoriaiculturii, Doctor HonorisCauza, BibliographiaUniversitas, Vestigia
semper adora;
Realizareacercetărilorbibliografice, acoperireainforma ională a temelor de
cercetareştiin ifică,
diseminareainforma ieipersonalizate
la
cererepentruprofesoriiuniversitariprinpoştaelectronică;
Asigurareatransferului
de
informa iişireferin eprin
e-mail
personal
conduceriiînregim
SDC
(servireadiferen iată
a
Conducerii)
şiprofesorilorînregim DSI(difuzareaselectivă a informa iilor) inclusiv on-line;
Exercitareafunc iei de Agen iebibliograficăuniversitară, atribuireaindicelui CZU
lucrărilor de masteratşidoctorat, articolelorştiin ifice.
Gestionareaserviciului de referin eprin e-mail Întreabăbibliotecarul pe siteulBibliotecii.

2.4 Datele cu caracter personal cefacobiectulreglementăriiprezentuluiRegulamentvor
fi
stocate
de
cătreresponsabilii
din
cadrulBŞ
USARB
astfelîncîtsăpermităidentificareapersoanelorvizate
strict
peduratanecesarărealizăriiscopurilorîn
care
datelesîntprelucrate,
iar
la
expirareatermenuluirespectiv, înregistrările se voranula, înfuncție de suportulpe care
au fostefectuate.
2.5
Oriceutilizare a datelor cu caracter personal, introduseînsistemului de evidență:
Evidențacititorilorînaltescopuridecîtcelemenționatemaisusesteinterzisă.
III.

LOCAŢIA ȘI DESCRIEREA SISTEMULUI DE EVIDENȚĂ
EVIDENȚA CITITORILOR

3.1 Datele
cu
caracter
personal
conținuteînsistemul
de
Evidențacititorilorîncadrul BŞ USARB se prelucreazăși se stochează:

evidență:


în format electronic - Software –TINLIB, care este instalat la computerele tuturor
salariaților din cadrul Bibliotecii Ştiin ifice USARB;

pe suport de hîrtie (listele)
3.2
Mentenanța
soft-ului
TINLIB
esterealizată
cătreangajațiiServiciuluiInformatizareşiactivită iînre ea din cadrul BŞ USARB.

de

3.3
Prelucrareainformațiilorînsistemul de evidență: Evidențacititoriloripesuport de
hîrtieestestructuratădupăcriteriul„listecititori”,
fiindpăstrateîndulapuri,
care
sîntamplasatefizicînsala de împrumut nr.1 Documenteştiin ificeşibeletristicedin cadrul
BŞ USARB
IV.

DURATA DE STOCARE

4.1 Prelucrareadatelor
cu
caracter
personal
însistemul
de
evidență:
efectueazăpeperioadaanilor
de
studii
a
Evidențacititorilorse
studen ilorşiactivitățiiangajaților USARB (din momentulsemnăriicontractului individual
de muncăpînă la finalizareaefectuăriiacțiunilorprevăzute de actele legislative
încazulîncetăriiraporturilor
de
muncă).
DupăabsolvireaFacultă ilor,
încetarearaporturilor de muncă, datele cu caracter personal se păstreazătimp de 3 ani.
V.

DREPTURILE ANGAJAȚILOR ȘI PERSOANELOR VIZATE

5.1
USARB, încalitate de operator de date cu caracter personal,
garanteazărespectareadrepturilorprivindprotecțiadatelor cu caracter personal a
tuturorutilizatorilorBibliotecii;
5.2
Înconformitate cu principiile de protecție a datelor cu caracter personal,
persoanelevizatebeneficiază de următoareledrepturi: la informare, de acces la date, de
intervenție, de opozițieasupradatelor cu caracter personal ce-ivizează, precumșidreptul
de a se adresaînjustiție.

5.3
Persoanele implicate înactivitatea de administrareși/sauprelucrare a informațiilor
din sistemul de evidențăEvidențacititorilorvorrespectaprocedura de acces la datele cu
caracter personal.
5.4
Acordareadreptului de accesaangajaților la informațiilece-ivizează se
efectueazădoarprinsolicitareaexpresă, înformăscrisă, cu acordulnemijlocit al rectorului
USARB, directorului BŞ USARB. Informațiile furnizatevor fi acordateastfel,
încîtsănuprejudiciezedrepturileter ilor. Persoanele care solicită date cu caracter
personal
trebuiesăindicescopulsolicitării,
precumșiperioadaconcretăpentru
care
solicităinformațiile.
VI.

MĂSURILE DE PROTECŢIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
PRELUCRATE ÎN SISTEMUL DE EVIDENȚĂ
EVIDENȚA CITITORILOR

6.1. Măsurilegenerale de administrare a securită iiinforma ionale:
6.1.1 La terminareasesiunilor de lucru, computereleşiimprimantele se
deconectează
de
la
rețeauaelectrică;
6.1.2 Accesulfizic la mijloacele de reprezentare a informa ieipreluate din
sistemul de evidență: Evidențacititoriloresteblocatîmpotrivavizualizării de
cătrepersoaneneautorizate;
6.2 Măsurile de protec ie a datelor cu caracter personal, prelucrateînsistemul de
evidență:
Evidențacititorilor,
se
înfăptuiesc inîndcont
de
necesitateaasigurăriiconfiden ialită iișiintegritățiiacestora,
prinprotec ieînformămanuală, electronic;
6.3 Accesullasistemul
de
evidență:
Evidențacititoriloresterestric ionat,
fiindpermisdoarpersoanelorcare au autoriza ianecesarăşidoarîntimpulorelor de
program.;
6.4 Amplasareasistemului
de
evidență:
Evidențacititorilorrăspundenecesită iiasigurăriisecurită iiacestora
contra
accesuluinesanc ionat, furturilor, incendiilor, inunda iilorşialtorposibileriscuri.
VII.

IDENTIFICAREA ŞI AUTENTIFICAREA UTILIZATORULUI SISTEMULUI
DE EVIDENȚĂ EVIDENȚA CITITORILOR

7.1
To iangajații
cu
drepturi
de
accesbeneficiază
instruireini ialăîndomeniulprotec ieidatelor cu caracter personal;

de

o

7.2
Oriceactivitate de dezvăluire a datelor cu caracter personal
cătreter iestedocumentatăşisupusăuneianalizeriguroaseînprealabilprivindscopulșit
emeiul legal a intențiilor de dezvăluire a unuianumitvolum de date cu caracter
personal;
7.3
Oriceîncălcare a securită iiînceeacepriveştesistemul de evidență:
iarpersoanaresponsabilă
de
Evidențacititorilorestesupusădocumentării,
realizareapoliticii de securitateesteinformatăînlegătură cu acestlucrucît de urgent
posibil;
7.4
Înainte
de
acordareaaccesuluiînsistem,
utilizatoriisîntinforma idesprefaptulcăfolosireasistemului
de
evidențăa

cititorilorestecontrolatăşicăfolosireaneautorizată
a
acestoraestesancționatăînconformitate cu legisla iacivilă, contravenționalășipenală
VIII.

DISPOZIŢII FINALE

8.1
PrezentulRegulamentesterevizuitşi ulterior aprobat de cătreConsiliul
administrative al BŞ USARB, Consiliul de Administrație a USARBperiodic,
însăcelpuțin o datăîn an, precumși la necessitate;
8.2
PrezentulRegulament se completează cu prevederilelegislațieiînvigoare;
8.3
Regulamentulesteadus la cunoştin aangajaților contra semnăturii;
8.4
ModificareaşicompletareaprezentuluiRegulament
se
face
înmodulstabilitpentruaprobarealui

