INFORMAŢII PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR
(Date referitoare la cursuri, prelucrate de Logiscool Kft..)
Data: 4 August 2017
1.

Numele operatorului

Numele operatorului 1: Logiscool Kft.
Adresa şi e-mail: H-1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47 C/8.
Număr de înregistrare în Registrul Companiilor: 01 09 300066
Cod fiscal: 23301890-2-43
E-mail: info@logiscool.com
Numele operatorului 2 (având şi calitatea de prelucrător):
Şcolile din reţeua de franciză: https://www.logiscool.com/ro/scoli
Website: www.logiscool.com
Mai multe informaţii: info@logiscool.com
Numele furnizorului serviciului de hosting: Microsoft Azure
Datele de contact a furnizorului serviciului de hosting: https://azure.microsoft.com/ +36(1)4372736
Adresa de a-mail a furnizorului serviciului de hosting: support@microsoft.com
2.

Introducere

Logiscool Kft. și Partenerul său de Franciză (în continuare: "Logiscool", în calitate de operatori), în
calitate de operatori comuni, își exprimă consimțământul de a fi legați de dispozițiile legale stabilite
în prezenta comunicare. Ei se angajează să respecte cerințele prevăzute în legile specifice cu privire
la orice prelucrare a datelor referitoare la activitățile lor.
Având în vedere mandatul acordat prin Legea CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare în
materie de informații cu caracter personal și libertatea de informare (denumit în continuare "Legea
privind informațiile"), LOGISCOOL va ține evidența și va prelucra datele cu caracter personal ale
persoanelor înscrise la curs în conformitate cu prevederile legale aplicabile, până la expirarea
perioadei de păstrare a acestora, așa cum se specifică în prezenta comunicare.
LOGISCOOL se angajează să protejeze datele personale ale participanților la curs și să respecte
participanții la curs (în continuare: "persoanele vizate" sau "participanții la curs"), dreptul la
autodeterminare în ceea ce privește informațiile personale este una dintre prioritățile sale cheie.
Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu acordul persoanelor vizate sau al reprezentanților lor
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legali și pe baza Legii informațiilor, luând toate măsurile de securitate, măsuri tehnice și
organizatorice, prin intermediul unităților sale organizaționale, necesare pentru a garanta nivelul
adecvat al securităţii datelor.
În vederea asigurării celor de mai sus, funcțiile operaționale și de dezvoltare ale sistemelor de
securitate, protecția datelor și IT din cadrul întreprinderilor sunt distincte și independente unul față
de celălalt.
Regulile privind protecția datelor și regulile referitoare la prelucrarea datelor de către LOGISCOOL
sunt accesibile în mod continuu pe formularul de înscriere. LOGISCOOL își rezervă dreptul de a
actualiza aceste informații cu privire la prelucrarea datelor în orice moment. Orice actualizare este
comunicată persoanelor vizate prin publicarea pe site. Dacă aveți întrebări cu privire la aceste
informații, vă rugăm să ne scrieți, iar membrii personalului nostru vor răspunde la mesajul dvs.
Contactaţi-ne pe adresa de e-mail: info@logiscool.com
Mai jos găsiți cele mai importante principii de prelucrare a datelor LOGISCOOL privind activitățile
sale legate de prelucrarea datelor cu caracter personal și criteriile și cerințele stabilite de
LOGISCOOL în calitate de operator de date. Principiile sale de prelucrare a datelor sunt în
conformitate cu legislația ungară și europeană privind confidențialitatea, și anume:
ü REGULAMENTUL (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 libera circulație a acestor date și de abrogare a
Directivei 95/46 / CE (Regulamentul general privind protecția datelor sau GDPR)
ü Legea nr. 677 din 21 noiembrie 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date
ü Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi
protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice
ü Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind comerţul electronic*) - Republicare
ü Ordonanța de Urgență nr. 13 din 24 aprilie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii
nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în
sectorul comunicaţiilor electronice
ü Legea nr. 272 din 29 iunie 2006 pentru completarea art. 7 din Legea nr. 506/2004 privind
prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor
electronice
ü Ordin nr.52 din 18 aprilie 2002 privind aprobarea Cerinţelor minime de securitate a
prelucrărilor de date cu caracter personal
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3.

Definiţii

3.1.

‘grup de date’: Denumirea colectivă a datelor (adică reprezentările formalizate ale faptelor,

conceptelor sau comenzilor, o serie fixă de semnale, comunicarea orală sau prin mijloace tehnice,
pentru a fi interpretate și procesate. În sensul acestor reguli înseamnă textele, seriile de date
numerice, faptele, informații, schițe, diagrame, imagini și cifre redactate în scris sau prin mijloace
electronice și stocate pe orice suport de date) și a domeniilor de date, în mod normal bazate pe
furnizare;
3.2.

‘fişier de date‘: Totalitatea datelor prelucrate într-un singur fișier;

3.3.

‘suport de date’: Aparenţa fizică a datelor şi locul unde sunt stocate datele, inclusiv

documentele.
3.4.

‘operator’: persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care,

singur sau în comun cu alții, determină scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter
personal; în cazul în care scopurile și mijloacele unei asemenea prelucrări sunt stabilite de
legislația Uniunii sau a statului membru, operatorul sau criteriile specifice de numire a acestuia pot
fi prevăzute de legislația Uniunii sau a statului membru;
3.5.

‘prelucrare’: orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu

caracter personal sau a seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără mijloace automate,
precum colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea,
recuperarea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea transmiterea, diseminarea sau punerea la dispoziție
în alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea;
3.6.

‘restricționarea prelucrării’: marcarea datelor cu caracter personal stocate în scopul

limitării prelucrării lor în viitor;
3.7.

‘domeniu de date‘: o listă specifică de tipuri de date. Datele de afaceri, care funcțional sunt

similare în ceea ce priveşte utilizarea lor, adică un set care poate și ar trebui să fie procesat în mod
logic pe baza aceluiași principiu, iar unitățile din set necesită mai mult sau mai puțin același nivel
de protecție. (De exemplu: facturi sau date de transfer de numerar);
3.8.

‘distrugerea datelor’: Distrugerea fizică completă a suportului de date în care sunt stocate

datele;
3.9.

‘transmitere de date’: divulgarea datelor către o anumită terță parte;

3.10. ‘ştergerea datelor’: transformarea datelor a.î. să aibă o stare în care nu pot fi recunoscute şi
restabilite;
3.11. ‘marcarea datelor’: ataşarea unei mărci de identificare datelor, pentru a le deosebi de alte
date;
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3.12. ‘blocarea datelor‘: atașarea unei mărci de identificare a datelor pentru a limita prelucrarea
ulterioară definitiv sau pentru o anumită perioadă;
3.13. ‘distrugerea datelor’: Distrugerea fizică completă a suportului de date în care sunt stocate
datele;
3.14.

‘prelucrarea datelor’: desfășurarea activităților tehnice în legătură cu operațiunile de

prelucrare, indiferent de metoda și mijloacele utilizate pentru astfel de operațiuni și de locul de
aplicare a acestora, cu condiția ca astfel de activități tehnice să se pe date;
3.15. ‘prelucrarător’: o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un alt
organism care prelucrează date cu caracter personal în numele operatorului;
3.16. ‘încălcarea datelor cu caracter personal’: o încălcare a securității care duce la distrugerea,
pierderea, modificarea, dezvăluirea neautorizată sau accesul la datele cu caracter personal
transmise, stocate sau prelucrate în alt mod;
3.17. ‘pseudonimatizare’: prelucrarea datelor cu caracter personal în așa fel încât datele cu
caracter personal să nu mai poată fi atribuite unei persoane vizate fără utilizarea unor informații
suplimentare, cu condiția ca aceste informații suplimentare să fie păstrate separat și să facă obiectul
măsurilor tehnice și organizatorice să se asigure că datele cu caracter personal nu sunt atribuite
unei persoane fizice identificate sau identificabile;
3.18. ‘anonimizare’: o procedură tehnică care să asigure excluderea definitivă a posibilității de
restabilire a legăturii dintre persoanele vizate și datele acestora;
3.19. ‘cookie’: fișierul de informații (de obicei un fișier text simplu) transmis pe hard disk-urile
utilizatorilor prin browserele lor, capabil să identifice fără echivoc utilizatorii la următoarea lor
vizită la site;
3.20. ‘activitate de marketing direct‘: ansamblul activităților de informare și servicii
suplimentare realizate prin contactarea directă a persoanelor cu scopul de a oferi produse sau
servicii sau de a face publicitate către persoanele interesate, de a furniza informații consumatorilor
sau partenerilor comerciali sau de a promova tranzacții de afaceri;
3.21. ‘date privind sănătatea’: date cu caracter personal legate de sănătatea fizică sau psihică a
unei persoane fizice, inclusiv furnizarea de servicii de sănătate, care dezvăluie informații despre
starea sa de sănătate;
3.22. ‘persoană vizată" / "client" / "consumator’: orice persoană fizică identificată sau
identificabilă direct sau indirect pe baza datelor cu caracter personal;
3.23. ‘terță parte’: o persoană fizică sau juridică, o autoritate publică, o agenție sau un organism,
altul decât persoana vizată, operatorul, prelucrătorul și persoanele care, sub directa autoritate a
operatorului sau prelucrătorului, sunt autorizate să proceseze date cu caracter personal;
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3.24. ‘ţară terță’: orice altă țară decât statele membre EEA;
3.25. ‘consimțământ’: orice indicație liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a
dorințelor persoanei vizate prin care el sau ea, printr-o declarație sau printr-o acțiune clară
afirmativă, exprimă acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal care o privesc. Cu
excepția consimțământului pentru prelucrarea datelor sensibile, nu există cerințe formale privind
modul de acordare a consimțământului, adică consimțământul poate fi dat de o declarație explicită
sau de un comportament implicit; totuși, consimțământul trebuie să fie verificabil în toate cazurile;
3.26. ‘publicare’: divulgarea datelor către orice persoană;
3.27. ‘Adresa IP‘: în orice rețea în care comunicarea se bazează pe un protocol TCP / IP, serverele
au o adresă IP, adică un număr de identificare, care permite identificarea serverului prin rețea.
Fiecare computer conectat la Web are o adresă IP pe baza căreia poate fi identificat;
3.28. ‘Date sensibile:(a) date cu caracter personal privind originea rasială sau națională a unei
persoane, opinia politică sau apartenența la partid, opinii religioase sau alte ideologii, apartenența
la orice organizație de interese sau viața sexuală, (b) date cu caracter personal privind starea de
sănătate a unei persoane, dependențele patologice și datele referitoare la antecedentele penale;
3.29. ‘Autoritatea națională pentru protecția datelor și libertatea de informare’: NAIH a cărui
statut și funcții juridice sunt prevăzute în secțiunea 38 din Legea privind informațiile
("Autoritatea");
3.30. ‘profilare’: orice formă de prelucrare automată a datelor cu caracter personal care presupune
utilizarea datelor cu caracter personal pentru a evalua anumite aspecte personale referitoare la o
persoană fizică, în special pentru a analiza sau prezice aspectele performanței persoanei la locul de
muncă, situația economică, sănătatea, preferințe, interese, fiabilitate, comportament, locație sau
mișcări;
3.31. ‘proprietar de date cu caracter personal’: înseamnă conducătorul unității organizaționale
relevante; în cazul partenerilor de franciză, administratorul societății responsabile cu prelucrarea
tuturor datelor cu caracter personal prelucrate de unitatea sa de organizare sau organizație în
conformitate cu prezentele instrucțiuni ("proprietarul datelor"). Proprietarul datelor cu caracter
personal va lua o astfel de decizie în acord cu managerul Logiscool Kft în calitate de proprietar
primar al datelor;
3.32. ‘date personale’: orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau
identificabilă ("persoana vizată"). Persoana fizică identificabilă este una care poate fi identificată,
direct sau indirect, în special prin referire la un identificator, cum ar fi un nume, un număr de
identificare, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici
fizici, genetici, mentali, economici, culturali sau sociali al acelei persoane fizice;
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3.33. ‘prelucrare transfrontalieră’: (a) prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în
cadrul activităților unităților din mai multe state membre ale operatorului sau prelucrarătorului în
Uniune, în cazul în care operatorul sau prelucrătorul este stabilit în mai multe state membre; (b)
prelucrarea datelor cu caracter personal care are loc în contextul activităților unei singure unități
ale unui operator de prelucrare sau ale unui operator care prelucrează în Uniune, dar care afectează
în mod substanțial sau care pot afecta în mod substanțial persoanele vizate în mai multe state
membre.
3.34. ‘date personale de identificare’: numele și prenumele persoanelor vizate, numele lor la
naștere, numele mamei, locul și data nașterii;
3.35. ‘plângere’: o declarație a persoanelor vizate, în care se opun prelucrării datelor lor personale
și se solicită încetarea procesării și ștergerea datelor prelucrate;
3.36. ‘listă de interdicții’: un registru al datelor Logiscool și adresele de domiciliu ale persoanelor
vizate care au interzis sau, în ciuda cererii prealabile a entității de marketing direct, au refuzat să
consimtă la utilizarea datelor lor personale pentru comunicare sau includerea într-o listă de
marketing sau au interzis prelucrarea ulterioară a acestor date în astfel de scopuri;
3.37. ‘listă de marketing‘: o listă întocmită pentru stabilirea și menținerea comunicării în vederea
publicității, care include doar numele clientului, locul de reședință, sexul, locul și data nașterii,
informațiile privind domeniile de interes ale clientului și starea civilă ;
3.38. ‘întreprindere’: o persoană fizică sau juridică angajată într-o activitate economică, indiferent
de forma sa juridică, inclusiv parteneriatele sau asociațiile care desfășoară în mod regulat o
activitate economică;
3.39. ‘grup de întreprinderi’: o întreprindere controlantă și întreprinderile sale controlate.
4.

Reguli şi principii de prelucrare

Aceste Reguli de prelucrare a datelor sunt valabile începând cu data de 4 august 2017 până la o
notificare ulterioară.
4.1.

Datele personale trebuie:
• prelucrate în mod legal, corect și într-o manieră transparentă pentru persoana vizată
("legalitate, corectitudine și transparență");
• colectate în scopuri specificate, explicite și legitime (‘limitarea scopului’);
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• adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în legătură cu scopurile pentru care
sunt procesate (‘minimizarea datelor’);
• exacte și, dacă este necesar, actualizate; trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a se
asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte, având în vedere scopurile pentru
care sunt prelucrate, sunt șterse sau rectificate fără întârziere (‘exactitate’);
• păstrate într-o formă care să permită identificarea persoanelor vizate nu mai mult decât este
necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate datele cu caracter personal; (‘limitarea
stocării’);
• prelucrate într-un mod care să asigure o securitate adecvată a datelor cu caracter personal,
inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii,
distrugerii sau deteriorării accidentale, utilizând măsuri tehnice sau organizatorice adecvate
(‘integritate și confidențialitate’).
Logiscool, în calitate de controlor, este responsabil și capabil să demonstreze conformitatea cu cele
de mai sus (‘responsabilitate’).
4.2.

Fiecare etapă a prelucrării trebuie să fie în conformitate cu scopul urmărit și, în cazul în care

scopul prelucrării nu mai există sau prelucrarea lor este împotriva legii din orice alt motiv, datele
trebuie şterse. Orice date cu caracter personal vor fi prelucrate de LOGISCOOL numai în măsura
în care persoana vizată şi-a dat în prealabil acordul și în măsura în care prelucrarea este prevăzută
de lege, de un mandat bazat pe lege și obligația legală a operatorului. Înainte de înregistrarea
datelor, LOGISCOOL va informa, în toate cazurile, persoana vizată cu privire la scopul și motivele
prelucrării, datele în cauză și perioada de păstrare.
4.3.

Personalul LOGISCOOL care efectuează prelucrarea la unitățile organizaționale ale

LOGISCOOL și angajații entităților implicate în prelucrare, și anume efectuarea oricărei operațiuni
de prelucrare în numele LOGISCOOL, păstrează datele cu caracter personal divulgate acestora ca
informații confidențiale legate de serviciu. Persoanele implicate în prelucrarea și accesul la datele
cu caracter personal semnează o declarație de confidențialitate. Dacă orice persoană care face
obiectul prezentelor Instrucțiuni are cunoștință de faptul că datele personale prelucrate de
LOGISCOOL sunt defecte, deficiente sau nu sunt actualizate, aceștia rectifică aceste date sau
solicită rectificarea acestora împreună cu membrul personalului însărcinat cu înregistrarea datelor.
4.4.

Obligațiile privind confidențialitatea, care sunt obligatorii pentru persoanele fizice și entitățile

înregistrate și neincorporate, care desfășoară activități de prelucrare a datelor în numele
LOGISCOOL, se aplică în contractul de servicii încheiat cu prelucrătorul. Nu se transferă date cu
caracter personal operatorilor sau prelucrătorilor de date care desfășoară o astfel de activitate de
7

prelucrare într-o țară terță, cu excepția cazului în care persoana vizată și-a dat acordul în mod
explicit cu privire la transferul de date cu caracter personal sau dacă sunt îndeplinite condițiile de
prelucrare menționate mai sus și nivelul adecvat de protecția datelor cu caracter personal este
garantată în timpul procesării datelor transferate în respectiva țară terță.
Transferul de date către statele EEA este tratat ca și cum datele ar fi transferate pe teritoriul Ungariei.
4.5.

Prelucrările legate de activitatea LOGISCOOL se bazează în primul rând pe consimțământul

voluntar. În anumite cazuri, totuși, prelucrarea, stocarea și transferarea anumitor date sunt cerute de
prevederile legale aplicabile.
4.6.

Luând în considerare caracteristicile LOGISCOOL, directorul executiv al LOGISCOOL va

stabili organizarea internă a protecției datelor și funcțiile și competențele privind protecția datelor
și activitățile aferente și va desemna persoana responsabilă cu supravegherea prelucrării. În timpul
desfășurării activității, personalul LOGISCOOL se asigură că persoanele neautorizate nu au acces
la datele cu caracter personal și că datele cu caracter personal sunt stocate și plasate într-un mod
care să împiedice accesul persoanelor neautorizate recunoașterea, modificarea sau distrugerea
acestor date personale.
Sistemul intern de protecție a datelor LOGISCOOL este supravegheat de către directorul executiv
prin intermediul ofițerului de securitate a datelor desemnat sau instruit de acesta.
5.

Prelucrarea datelor pe durata cursurilor LOGISCOOL
Locaţia prelucrării: baza de date CRM a clienţilor aflată în posesia Logiscool Kft.

5.1.

Scopul, temeiul şi durata prelucrării datelor cu caracter personal

5.1.1. Datele vizitatorilor site-ului (www.LOGISCOOL.com)
Site-ul LOGISCOOL este accesibil oricui, fără a-i dezvălui identitatea sau datele personale; oricine
poate obține gratuit informații pe site și pe paginile legate de site fără nicio restricție.
Cu toate acestea, site-ul colectează automat informații care nu sunt legate de persoanele vizate, fără
restricții. Dat fiind că aceste date nu sunt adecvate pentru obținerea datelor personale, această
colectare de date nu constituie prelucrare de date care face obiectul Legii privind informațiile.
Denumirea datelor prelucrate
Scopul

Datele vizitatorilor de pe site
În timpul vizitelor vizitatorilor pe site, datele
vizitatorilor sunt înregistrate de către furnizorul de
servicii pentru a monitoriza funcționarea
serviciilor, pentru a facilita și îmbunătăți funcțiile
site-ului web și pentru a oferi servicii personalizate
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și pentru a preveni orice abuz.
Consimțământul persoanei vizate și secțiunea 13 /
A (3) din Legea comerțului electronic.
Consimţământul persoanei vizate este acordat, în
ceea ce privește activitățile de prelucrare specifice,
prin utilizarea site-ului, înregistrarea și furnizarea
voluntară a datelor în cauză.
Persoanele vizate
Utilizatorii site-ului web, clienți vizitatori și
clienții înregistrați.
Descrierea datelor
Numărul de identificare, data, ora din zi, adresa
paginii vizitate, adresa paginii vizitate anterior pe
site-ul www.logiscool.com, date referitoare la
sistemul de operare și browser-ul utilizatorului,
sistemul de operare utilizat și adresa IP din
computerul utilizatorului, fără secțiunea finală.
Sursa datei
Site-ul
Durata prelucrării
Extrasul adresei IP a computerului utilizatorului
este șters la sfârșitul vizitei.
Tipul și destinatarul datelor transferate și Nu sunt date transferate
temeiul pentru transferul de date
Numele şi adresa operatorului de date
Logiscool
Numele şi adresa prelucrătorului de date
Furnizorul de servicii de găzduire.
Locul fizic al prelucrării
www.logiscool.com
Locul fizic al prelucrării
Furnizor de cloud pentru Microsoft Azure
Sediul Microsoft Magyarország Kft
(nu se efectuează nicio activitate de relaţii cu
clienții)
Graphisoft Park 3. (Záhony u.)
H-1031 Budapest
Activităţile legate de prelucrare a Serviciu de găzduire si furnizor de cloud
prelucrătorului de date
Tipul tehnologiei de prelucrare utilizate
Folosind un sistem IT
Temeiul

Datele personale ale vizitatorilor site-ului nu sunt stocate și nu sunt adăugate de LOGISCOOL la
nicio altă sursă de date. Când vizita dvs. s-a încheiat, adresa dvs. de IP este ștearsă imediat de pe
site-ul www.logiscool.com.
5.1.2. Gestionarea cookie-urilor de pe site
Cookie-urile "anonime" sunt fișiere sau fragmente de informații stocate pe computerul dvs. (sau alte
dispozitive compatibile cu internetul, inclusiv smartphone-ul sau tableta) atunci când vizitați site-ul
LOGISCOOL. Modulele cookie specifică în mod normal numele site-ului web, “durata proprie de
viață”, adică durata de stocare pe dispozitiv și valoarea acestuia, care este de obicei un număr unic
generat aleatoriu. Site-ul LOGISCOOL.com utilizează module cookie pentru a asigura o experiență
personalizată a utilizatorului. De fiecare dată când accesaţi pagina, site-ul web va trimite cookie-uri
pe computerul dvs. și va accesa astfel de module cookie.
9

Pe site-ul LOGISCOOL.com, cookie-urile sunt utilizate în diferite locații pentru a oferi servicii mai
personalizate, mai eficiente și mai sigure. Cookie-urile sunt potrivite pentru a produce statistici
agregate anonime care ne ajută să înțelegem mai bine modul în care oamenii folosesc paginile
LOGISCOOL, permițându-ne să îmbunătățim structura și conținutul acestor pagini. Cu toate acestea,
informațiile preluate nu sunt suficiente pentru identificarea personală a vizitatorilor. În conformitate
cu politica de securitate a companiei LOGISCOOL, cookie-urile sunt protejate împotriva accesului
neautorizat de către terți.
Denumirea datelor prelucrate
Scopul

Gestionarea cookie-urilor
Pentru a identifica şi distinge utilizatorii, a
identifica sesiunile reale de către utilizatori, a
stoca datele introduse în timpul unei astfel de
sesiuni, a preveni pierderile de date, a urmări
utilizatorii, a implică identificarea utilizatorilor
și pentru a afișa oferte personalizate folosind
datele înregistrate în timpul fiecărei vizite.
Temeiul
Consimţământul voluntar al persoanei vizate
Persoanele vizate
Clienţii şi vizitattorii
Descrierea datelor
Identificator, ora, data
Sursa datei
Utilizarea site-ului
Durata prelucrării
Până la terminarea vizitei pe site.
Tipul și destinatarul datelor transferate și Pentru informații detaliate, consultați Avizul
temeiul pentru transferul de date
legal al site-ului.
Numele şi adresa operatorului de date
Logiscool
Numele şi adresa procesorului de date
Furnizorul serviciului de hosting.
Locul fizic al prelucrării
www.logiscool.com
Locul fizic al prelucrării
Furnizor de cloud pentru Microsoft Azure
Sediul Microsoft Magyarország Kft
(nu se efectuează nicio activitate de relaţii cu
clienții)
Graphisoft Park 3. (Záhony u.)
H-1031 Budapest
Activităţile legate de prelucrare a Serviciu de găzduire şi furnizor de cloud
prelucrătorului de date
Tipul tehnologiei de prelucrare utilizate
Folosind un sistem IT.
Presetate, majoritatea browserelor de Internet sunt configurate pentru a accepta cookie-uri. Puteți
schimba aceste setări prin blocarea cookie-urilor și puteți solicita un avertisment în timp ce cookieurile sunt configurate pe dispozitivul utilizat. Există mai multe moduri de a gestiona cookie-urile.
Funcția "Ajutor" din meniu a celor mai multe browsere vă va explica cum să setați browserul să
împiedice autorizarea cookie-urilor sau să accepte cookie-uri noi și să instruiască browserul să
configureze un cookie nou sau să dezactiveze alte cookie-uri. Tabelul cookie-urilor LOGISCOOL
detaliat:
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Tipul cookieului

Temei de prelucrare

Scopul prelucrării

OUG 13 / 24.04.2012 privind
anumite aspecte legate de
Asigurarea
Cookie-uri de serviciile de comerț electronic
funcționării corecte
sesiune
și serviciile legate de societatea
a site-ului
informațională (Legea privind
comerțul electronic)
Setarea individuală a
utilizatorului siteCookie-uri de
ului în ceea ce
setările
Acordul dvs.
privește limba siteutlizatorului
ului

Securitatea
CloudFlare

Google
Analytics

Acordul dvs.

Acordul dvs.

Cookie-urile
de integrare
Facebook

Acordul dvs.

Zendesk Chat

Acordul dvs.

Asigurarea
funcționării corecte
a site-ului web
(pentru detalii, faceți
clic)

Sunt colectate
informații cu privire
la modul în care
vizitatorii noștri
utilizează site-ul

Durata
prelucrării
Până la
sfârșitul
sesiunii de
vizitare
respective

Tipul datei
prelcrate

connect.sid

14 zile

lang

1 an

__cfduid

2 ani
2 ani
10 minute
6 luni

__utma
_ga
_gat
__utmz
Pentru detalii
facţi clic pe
fiecare cookie în
parte.

Cookie-urile
necesare pentru
act, c_user, csm,
Variază (3 luni
integrarea Facebook
datr, fr, lu, sb,
– 2 ani)
a site-ului; operator:
xs, presence
Facebook.
Utilizarea
serviciului Live
1 an
__zlcprivacy
Chat (numai pentru
1 an
__zlcmid
instructori) Pentru
detalii, faceți clic.

5.1.3. Procesarea datelor cu caracter personal ale aplicanţilor (înfiinţarea bazei de date a
elevilor)
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La cursurile LOGISCOOL înscrierile pot fi solicitate numai prin intermediul site-ului LOGISCOOL.
La înscriere, persoanele vizate sau reprezentanții lor legali introduc datele personale ale aplicantului
și, prin furnizarea acestor date, îndreptăţesc Întreprinderea să utilizeze și să prelucreze astfel de date
pentru cursuri şi ulterior înscrierii, dacă copilul rămâne elev.
LOGISCOOL nu verifică datele personale furnizate. Persoana vizată care furnizează datele răspunde
exclusiv pentru conformitatea datelor în cauză. La introducerea adresei de e-mail a oricărui client,
clientul este responsabil pentru a se asigura că niciun alt utilizator nu va utiliza serviciul de la adresa
de e-mail specificată. Luând în considerare această responsabilitate, clientul care a înregistrat o
adresă de e-mail specifică este singurul răspunzător pentru conectările cu o astfel de adresă de email. În cazul în care clienții introduc alte date decât datele lor personale, acestea trebuie să obțină
consimțământul persoanei vizate.
LOGISCOOL procesează datele personale pentru a atinge obiectivele legate de drepturile de garanție
referitoare la serviciul vândut, decontarea conturilor, gestionarea reclamațiilor legate de servicii și
obiectivele de marketing.
Prin urmare, prelucrarea datelor cu caracter personal include, în special, consimțământul persoanelor
vizate și asigurarea că toate datele furnizate de persoanele vizate sunt adecvate pentru prelucrare, în
special pentru notificarea lor (prin telefon și / sau prin e-mail) a noilor servicii de interes potențial.
Prelucrare înregistrată sub nr:

NAIH- 116423/2017

Denumirea prelucrării

Prelucrarea datelor cu caracter personal ai
plicanţilor de curs
Aplicarea pe site-ul LOGISCOOL, emiterea
facturilor, înregistrarea și diferențierea clienților,
livrarea comenzilor, documentarea achizițiilor și a
plăților,
respectarea
obligațiilor
contabile,
comunicarea cu clienții, analiza modelelor clienților,
servicii mai bine orientate, urmărirea datelor vizate,
informații de marketing, informații despre cele mai
recente știri și oferte.
Consimțământul voluntar al persoanei vizate,
secțiunea Legea nr. 365 din 7 iunie 2002 privind
comerţul electronic*) - Republicare
Aplicanţii pe site

Scopul

Temei
Persoanele vizate
Descrierea datei

Datele părinților sau tutorelui: numele, adresa de email, numărul de telefon
Date despre persoana vizată / student: numele,
pseudonimul, vârsta, data nașterii, locația, adresa
școlii, districtul, numele școlii, experiența de
programare,
orice
informații
suplimentare,
furnizarea de informații speciale, de ex. alergii, alte
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obiceiuri, medicamente,
datele despre frați și surori pentru reduceri,
modalități de plată, adresa de facturare, nivelul
înotului, numele și datele de contact ale persoanei
însoțitoare
Persoanele vizate și reprezentanții lor legali.

Sursa datei

Pentru acordul de marketing direct, până la
retragerea consimțământului de către utilizator.
Pentru includerea în baza de date a clienților: până la
dizolvarea LOGISCOOL,
Pentru ștergerea datelor din lista de interdicții: până
la dizolvarea LOGISCOOL,
Pentru datele personalizate, opt ani în conformitate
cu articolul 169 alineatul (2) din Legea contabilității.

Durata prelucrării

Tipul şi destinatarul datei transferate şi
temeiul transferării datei
Numele şi adresa operatorului

Logiscool

Numele şi adresa prelucrătorului

Furnizorul de servicii de găzduire și partenerul de
franciză
https://www.logiscool.com/ro/scoli
www.logiscool.com

Locul fizic al prelucrării
Locul fizic al prelucrării

Activităţile

legate

de

prelucrare

prelucrătorului de date
Tipul tehnologiei de prelucrare utilizate

Furnizor de cloud pentru Microsoft Azure
Sediul Microsoft Magyarország Kft
(nu se efectuează nicio activitate de relaţii cu
clienții)
Graphisoft Park 3. (Záhony u.)
H-1031 Budapest
a Serviciu de găzduire şi furnizor de cloud şi
partenerul de franciză
Folosind un sistem IT

Transferul de date: https://www.logiscool.com/ro/scoli (Datele de contact al partenrului din
franciză)
Temeii transferului de date: consimțământul voluntar al persoanei vizate.
Prelucrarea a fost adăugată în registrul de protecție a datelor sub nr. NAIH- 116423/2017–
Denumirea prelucrării: ‘Prelucrarea bazei de date asociate înscrierilor de la curs, înregistrarea
achizițiilor, emiterea facturilor, înregistrarea și distincția între clienți, livrarea comenzilor,
documentarea procesului și comunicarea", în temeiul articolelor 4 si 5 din Legea 677 din 2001
privind dreptul la autodeterminare în ceea ce privește informațiile cu caracter personal și libertatea de
informare (Legea privind informațiile)
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5.1.4. Newsletter
LOGISCOOL distribuie un newsletter periodic despre activitățile sale persoanelor, care se înscriu la
acest newsletter.
Opțiunea de a vă abona la newsletter este disponibilă pe site-ul LOGISCOOL. Prin dezabonarea de
la newsletter, utilizatorii nu sunt automat adăugați la lista de interdicții specificată în secțiunea 21 din
Actul CXIX din 1995 privind prelucrarea datelor cu privire la numele și adresa de domiciliu în
scopuri de cercetare și marketing direct.
Prelucrare înregistrată sub nr:

NAIH- 116423/2017

Denumirea prelucrării

Newsletter

Scopul

Redirecționarea mesajelor electronice (e-mailuri,
mesaje text și mesaje push) cu conținut publicitar
către persoanele vizate, furnizând informații despre
cele mai recente știri, produse, promoții, noi funcții
etc.
Consimțământul voluntar al persoanei vizate,
secțiunea 3 din Hotărâre Nr. 1308 din 11/20/2002
pentru aprobarea Normelor metodologice pentru
aplicarea Legii 365/2002 privind comerțul electronic

Temei

Persoanele vizate

Abonaţii la newsletter

Descrierea datei

Adresă de e-mail, Logiscool (nume și prenume)
și consimțământul pentru comunicările de marketing
direct.
Abonaţii la newsletter

Sursa datei
Durata prelucrării

Până la retragerea consimțământului de către
utilizator, dar în cazul în care utilizatorul a fost
inclus în baza de date a clienților, în nici uncaz mai
mult decât până la dizolvarea LOGISCOOL; pentru
ștergerea datelor din lista de interdicții: până la
dizolvarea LOGISCOOL.

Tipul şi destinatarul datei transferate şi
temeiul transferării datei
Numele şi adresa operatorului

Logiscool

Numele şi adresa prelucrătorului

Furnizorul de servicii de găzduire și partenerul de
franciză
https://www.logiscool.com/hu/schools
www.logiscool.com

Locul fizic al prelucrării
Locul fizic al prelucrării

Furnizor de cloud pentru Microsoft Azure
Sediul Microsoft Magyarország Kft
(nu se efectuează nicio activitate de relaţii cu
clienții)
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Graphisoft Park 3. (Záhony u.)
H-1031 Budapest
https://www.logiscool.com/hu/schools
al Serviciu de găzduire si furnizor de cloud şi
partenerul de franciză
prelucrătorului de date
https://www.logiscool.com/hu/schools
Folosind un sistem IT
Tipul tehnologiei de prelucrare utilizate
Activităţile

legate

de

prelucrare

Persoanele vizate pot să se dezaboneze de la newsletter în orice moment, gratuit.
Retragerea consimțământului pentru transmiterea comunicărilor de marketing direct și ștergerea sau
modificarea datelor cu caracter personal pot fi solicitate la următoarele adrese:
-

prin e-mail la adresa datamanagement@logiscool.com, şi

-

prin scrisoare poştală la adresa H-1114 Budapest, Bartók Béla út 43-47 C/8.

Prelucrarea a fost adăugată în registrul de protecție a datelor sub nr. NAIH- 116423/2017–
Denumirea prelucrării: ‘O bază de date gestionată pentru difuzarea de newslettere, trimiterea unui
newsletter prin e-mail persoanelor interesate cu privire la cele mai recente știri și promoții,
comunicare directă de marketing și întocmirea de oferte personale’, în baza Secțiunii 68 (6) din
Legea CXII din 2011 privid autodeterminarea informațiilor personale și a libertății de informare
(Legea privind informațiile).
5.2.

Contactarea LOGISCOOL

5.2.1. Serviciul relaţii clienţi LOGISCOOL
Dacă aveți întrebări în timpul înscrierii dvs., puteți contacta operatorul la adresele specificate în acest
anunț și pe site sau completând formularul din meniul "Contactați-ne" de pe site-ul LOGISCOOL.hu.
5.2.2. Gestionarea reclamaţiilor referitoare la calitate
Prelucrare înregistrată sub nr:

NAIH- 116423/2017

Denumirea prelucrării

Gestionarea reclamaţiilor referitoare la calitate

Scopul
Temei

Gestionarea oricăror plângeri, interogări și probleme
ridicate în legătură cu serviciile comandate de
LOGISCOOL.
Consimțământul voluntar al persoanei vizate.

Persoanele vizate

Aplicanţii la curs

Descrierea datei

Numele, adresa, numărul de telefon, adresa de email, numărul contului, descrierea plângerii, numele
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furnizorului, data de comandă, denumirea serviciului
în cauză, numărul facturii și descrierea cererii.
Persoana vizată

Sursa datei

Copii ale reclamației înregistrate, ale transcrierii, ale
e-mailului și ale e-mailului de răspuns, în
conformitate cu secțiunea 17 / A (7) din Legea
privind protecția consumatorilor: 5 ani. 5 ani

Durata prelucrării

Tipul şi destinatarul datei transferate şi
temeiul transferării datei
Numele şi adresa operatorului

Logiscool

Numele şi adresa prelucrătorului

Furnizorul de servicii de găzduire și partenerul de
franciză
https://www.logiscool.com/hu/schools

Numele şi adresa prelucrătorului
Numele şi adresa prelucrătorului

Microsoft Azure cloud provider

Locul fizic al prelucrării

www.logiscool.com

Locul fizic al prelucrării

Furnizor de cloud pentru Microsoft Azure
Sediul Microsoft Magyarország Kft
(nu se efectuează nicio activitate de relaţii cu
clienții)
Graphisoft Park 3. (Záhony u.)
H-1031 Budapest

Activităţile

legate

de

prelucrare

al Furnizor de serviciu e găzduire

prelucrătorului de date
Tipul tehnologiei de prelucrare utilizate

Folosind un sistem IT, şi manual, pe hârtie

Prelucrarea a fost adăugată în registrul de protecție a datelor sub nr. NAIH- 116423/2017 –
Denumirea prelucrării: ‘Tratarea plângerilor legate de calitate, a reclamaţilor și a altor observații ", în
temeiul articolului 68 alineatul (6) din Legea CXII din 2011 privind dreptul la autodeterminare în
materie de informații cu caracter personal și libertatea de informare (Legea privind informațiile).
5.2.3. Alte tipuri de prelucrare
Informațiile privind tipurile de prelucrare care, nu sunt enumerate în prezentul aviz, sunt furnizate cu
privire la înregistrarea datelor în cauză.
Rețineți că instanțele, parchetul, organul de urmărire penală, autoritatea pentru contravenții,
autoritatea administrativă, Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea de Informare
și, sub mandat legislativ, alte organisme pot solicita operatorului să urnizeze informații, să dezvăluie
sau să transmită date și să pună la dispoziție documente.
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Pentru autoritățile care nu sunt menționate în mod specific mai sus, în cazul în care autoritatea a
specificat scopul exact al solicitării sale de date și tipul de date solicitate, datele personale vor fi
divulgate de LOGISCOOL numai în măsura în care este absolut necesar pentru atingerea
obiectivului cererii.
6. Stocarea datelor cu caracter personal și securitatea prelucrării
Sistemele informatice ale LOGISCOOL și alte locaţii folosite pentru stocarea datelor cu caracter
personal sunt localizate în centrul de servere din sala serverelor, la sediul central al MédiaCenter
Hungary Kft. H-6001 Kecskemét, Sosztakovics u. 3. II / 6 și la furnizorul de servicii de găzduire,
furnizorul Microsoft Azure, Microsoft Magyarország Kft., (Graphisoft Park 3. Záhony u. H-1031
Budapesta).
Operatorul trebuie să planifice și să efectueze toate operațiunile de prelucrare într-un mod care să
asigure protecția vieții private a persoanelor vizate. La LOGISCOOL, datele sunt protejate prin
măsuri adecvate împotriva accesului neautorizat, modificării, transmiterii, publicării, ștergerii sau
distrugerii, deteriorării și pierderii accidentale și pentru a se asigura că datele stocate nu pot fi făcute
inaccesibile din cauza modificărilor aduse tehnologiei utilizate. În sfera lor de competență, operatorii
de date trebuie să pună în aplicare măsuri de protecție adecvate și măsuri tehnice și organizatorice
adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal, precum și norme de procedură adecvate
pentru a pune în aplicare dispozițiile Legii privind informațiile și alte norme care reglementează
protecția datelor și a informațiilor confidențiale.
În vederea protejării fișierelor de date prelucrate electronic în diverse înregistrări, LOGISCOOL
oferă o soluție tehnică adecvată pentru a se asigura că datele stocate în astfel de înregistrări nu ar
trebui să fie legate între ele sau față de persoana vizată decât dacă astfel de legături sunt permise de
către lege.
În timpul prelucrării automate a datelor cu caracter personal, operatorii și prelucrătorii de date
trebuie să pună în aplicare măsuri suplimentare, şi anume:
ü prevenirea introducerii neautorizată a datelor;
ü prevenirea utilizării sistemelor automate de prelucrare a datelor de către persoane
neautorizate utilizând echipamente de comunicații de date;
ü să se asigure că este posibilă verificarea și stabilirea în care organisme au fost sau pot fi
transmise sau furnizate date cu caracter personal cu ajutorul echipamentelor de comunicații
de date;
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ü să se asigure că este posibilă verificarea și stabilirea datelor cu caracter personal care au fost
introduse în sistemele automatizate de prelucrare a datelor, precum și data și de către cine au
fost introduse datele;
ü se asigură că sistemele instalate pot fi recuperate în cazul unei întreruperi a serviciului şi că
sunt raportate orice erori în timpul procesării automate
Atunci când se iau măsuri pentru a proteja datele, controlorii și procesatorii trebuie să țină cont de
starea actuală a tehnologiei. În cazul în care sunt disponibile soluții alternative pentru prelucrarea
datelor, soluția selectată trebuie să asigure cea mai eficientă protecție a datelor cu caracter personal,
cu excepția cazului în care ar presupune dificultăți disproporționate pentru operator. Sistemul și
rețeaua de comunicare a LOGISCOOL și partenerii săi sunt protejați împotriva hacking-ului,
fraudării, spionajului, intruziunii, sabotajului, vandalismului, incendiilor și inundațiilor, virușilor de
calculator și atacurilor care duc la refuzul de a răspunde serviciilor. Operatorul va asigura securitatea
prin asigurarea unor măsuri de protecție adecvate.
Vă rugăm să rețineți că, indiferent de protocol (e-mail, web, ftp etc.), mesajele electronice online
sunt vulnerabile în faţa amenințărilor din rețea care ar putea duce la practici frauduloase, contestând
dispozițiile contractului dezvăluind sau manipulând informații. Operatorul va lua toate măsurile de
precauție rezonabile pentru a preveni astfel de amenințări. Acesta monitorizează sistemele pentru a
înregistra orice încălcări ale securității și pentru a furniza dovezi cu privire la orice incidente de
securitate. În plus, monitorizarea sistemelor permite, de asemenea, verificarea eficienței măsurilor de
precauție.
7.

Căi de atac

7.1.

Solicitare de informaţii

În sensul Legii privind informațiile, persoanele vizate pot solicita informații privind prelucrarea
datelor lor personale sau pot solicita corectarea sau (cu excepția procesării legale) ștergerea sau
blocarea datelor lor personale în modalitatea specificată la înragistrarea datelor sau adresate adreselor
de contact ale operatorului.
La cererea persoanei vizate, LOGISCOOL, în calitate de operator, furnizează informații cu privire la
datele relevante prelucrate de acesta sau de către prelucrătorii săi, de la sursa acestor date, scopul,
temeiul juridic și durata procesării, denumirea și adresa prelucrătorului și a activităților sale legate de
prelucrare și, în cazul transferului datelor, de temeiul juridic al transferului și de destinatarul datelor.
Operatorul trebuie să furnizeze, în cel mai scurt timp de la depunerea cererii, dar nu mai târziu de 25
de zile, informații scrise într-un limbaj ușor de înţeles, relevante pentru cererea depusă de persoana
vizată. Informațiile sunt furnizate gratuit. cu condiția ca partea solicitantă să nu fi depus încă o cerere
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de informații operatorului cu privire la același domeniu de aplicare în același an. În caz contrar,
LOGISCOOL poate percepe o taxă.
7.2. Căi de atac legale privind prelucrarea datelor cu caracter personal
LOGISCOOL trebuie să rectifice sau să corecteze datele personale incorecte dacă sunt disponibile
datele personale corecte. LOGISCOOL va bloca datele cu caracter personal în cazul în care persoana
vizată solicită acest lucru sau în cazul în care, pe baza informațiilor disponibile, se presupune că
ștergerea datelor cu caracter personal poate aduce atingere intereselor legitime ale persoanei vizate.
Orice date cu caracter personal blocate pot fi procesate doar atâta timp, cât scopul prelucrării a
împiedicat ștergerea datelor cu caracter personal.
LOGISCOOL marchează datele cu caracter personal prelucrate de acesta în cazul în care acuratețea
sau corectitudinea acestora este contestată de persoana vizată, totuși inexactitatea sau
incorectitudinea datelor cu caracter personal contestate nu pot fi clar stabilite.
LOGISCOOL va șterge datele cu caracter personal în cazul în care prelucrarea lor este în
contradicție cu legea și dacă persoana vizată solicită ștergerea datelor sau datele prelucrate sunt
deficitare, defecte sau eronate și această condiție nu poate fi remediată în mod legal, cu condiția ca
ștergerea datelor cu caracter personal să nu fie împiedicată de lege, scopul prelucrării nu mai există
sau că perioada legală de păstrare a datelor a expirat, sau dacă ștergerea datelor cu caracter personal a
fost cerută de instanța sau de Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Libertatea
Informațiilor. O perioadă de 30 de zile este disponibilă operatorului pentru ștergerea, blocarea sau
corectarea datelor cu caracter personal. În cazul în care operatorul refuză să respecte cererea
persoanei vizate pentru corectarea, blocarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, aceasta
notifică în scris persoana vizată cu privire la motivele refuzului în termen de 25 de zile.
LOGISCOOL notifică persoana vizată și toate părțile cărora le-au fost transmise datele pentru
prelucrarea corectării, blocării, marcării și ștergerii datelor cu caracter personal.
Nu se trimite nicio notificare dacă, având în vedere scopul prelucrării, aceasta nu aduce prejudiciu
intereselor legitime ale persoanei vizate.
În cazul în care persoana vizată nu este de acord cu decizia luată de LOGISCOOL, ea poate solicita o
cale de atac din partea instanței în termen de 30 de zile de la comunicarea acestei decizii. Instanța va
acționa în regim de urgență în această privință.
7.3.

Depunere de plângere

Persoanele vizate pot depune plângere împotriva prelucrării datelor lor personale dacă
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ü prelucrarea sau transmiterea datelor cu caracter personal este necesară numai pentru ca
operatorul să poată îndeplini obligațiile legale sau pentru a exercita interesele legitime ale
operatorului, destinatarului sau oricărei terțe părți, cu excepția cazului în care prelucrarea a
fost prevăzută de lege;
ü datele cu caracter personal sunt utilizate sau transmise în scopul marketingului direct, al unui
sondaj de opinie publică sau al unei cercetări științifice;
ü în orice alt eveniment specificat de lege.
Plângerea va fi verificată de LOGISCOOL într-un timp cât mai scurt, dar nu mai târziu de 15 zile; în
cazul în care se constată că plângerea este întemeiată, acesta adoptă o decizie, informându-l în scris
pe cel care a depus plângerea. În cazul în care operatorul a stabilit că protestul depus de persoana
vizată este valabil, acesta va înceta prelucrarea, inclusiv orice înregistrare sau transmitere ulterioară a
datelor, va bloca datele și va notifica părțile cărora le-au fost transmise anterior datele cu caracter
personal vizate de protest și, părțile sunt obligate să întreprindă acțiuni în vederea aplicării dreptului
de a depune plângeri, și a măsurilor luate în baza plângerilor. În cazul în care persoana vizată a
solicitat ștergerea datelor sale stocate în scopul gestionării clienților, LOGISCOOL va acționa în
conformitate cu prevederile Actului CXIX din 1995 privind gestionarea datelor cu privire la nume și
adresă obținute în scopul cercetării de piață și al marketingului direct. În conformitate cu secțiunile 5
(4) și 21 din lege, încetarea prelucrării înseamnă distrugerea și anonimizarea datelor sau, în cazul
marketingului direct, în cazul în care rezilierea se bazează pe secțiunea (3) litera (b), adică pe baza
declarației persoanei vizate ca persoana vizată nu dorește să coopereze cu LOGISCOOL, ea va
implica, de asemenea, includerea în lista de interdicții.
Pe baza celor de mai sus, LOGISCOOL păstrează o listă de interdicții privind datele Logiscool și
adresa de domiciliu a persoanelor vizate care au solicitat încetarea prelucrării datelor lor în scopul
respectiv sau nu au consimțit la o astfel de prelucrare, în ciuda solicitării prealabile a entitatăţii de
marketing direct sau, după primirea datelor, și-au exercitat dreptul de a interzice includerea datelor
lor în registrul de date cu caracter personal și adresele de domiciliu.
Scopul listei de interdicții este de a se asigura că datele persoanelor vizate incluse pe listă nu trebuie
să fie primite în mod repetat, divulgate terților sau adăugate la orice altă listă de comunicare sau
marketing direct. Persoanele vizate de pe lista de interdicții nu pot fi invitate să accepte transmiterea
mesajelor de marketing direct şi nu trebuie trimis niciun mesaj publicitar acestor persoane vizate
decât dacă interdicția este limitată la un anumit scop.
Datele din lista de interdicții vor fi utilizate de LOGISCOOL în măsura necesară pentru a asigura
respectarea cerințelor legale, nu vor fi legate de alte fișiere de date, dezvăluite sau utilizate în orice
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alt scop; LOGISCOOL va permite persoanelor vizate să își exercite drepturile prevăzute în prezentul
document.
În cazul în care persoana vizată nu este de acord cu decizia operatorului, ea poate solicita o cale de
atac din partea instanței în termen de 30 de zile de la comunicarea acestei decizii.
LOGISCOOL nu poate șterge datele persoanei vizate în cazul în care prelucrarea a fost prevăzută de
lege. Cu toate acestea, datele nu pot fi transferate către destinatar dacă operatorul a aprobat plângerea
sau dacă instanța a constatat că plângerea este întemeiată.
În cazul în care drepturile persoanei vizate au fost încălcate, aceasta poate solicita o cale de atac din
partea instanței împotriva operatorului. Instanța va acționa în regim de urgență în această privință.
LOGISCOOL va despăgubi cealaltă parte pentru orice prejudiciu cauzat de prelucrarea ilegală a
datelor persoanei vizate sau prin încălcarea cerințelor de securitate a datelor. Persoana vizată poate
solicita daune dacă a fost invadată intimitatea sa (a se vedea secțiunea 2:52 a noului Cod civil al
Ungariei). Operatorul este, de asemenea, responsabil față de persoana vizată pentru orice prejudiciu
cauzat acestuia de către prelucrător.
Operatorul este scutit de responsabilitatea sa dacă prejudiciul a survenit din motive independente de
controlul său. Operatorul nu va rambursa daunele și nu pot fi revendicate daune dacă prejudiciul sau
invazia vieții private a persoanei vizate se datorează comportamentului intenționat sau neglijent al
persoanei vizate.
Dacă aveți comentarii cu privire la prelucrarea datelor de către LOGISCOOL, vă rugăm să contactați
ofițerul nostru pentru protecția datelor: e-mailurile trebuie să fie adresate lui Gabriella TánczosSzékely la adresa info@logiscool.com.
7.4.

Reclamaţiile şi plângerile trebuie prezentate Autorităţii Naţionale pentru Protecţia

Datelor şi libertatea la informare:
Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și libertatea de informare
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Bucuresti, Romania
Adresa poştală: cod postal 010336, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, Bucuresti,
Romania
Telefon: +40-318.059.211
Fax: +40.318.059.602
Email: anspdcp@dataprotection.ro
Website: http://dataprotection.ro/
7.4.1. Proceduri judiciare
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Operatorul trebuie să demonstreze că prelucrarea respectă dispozițiile legislației aplicabile.
Legalitatea transmiterii datelor trebuie să fie demonstrată de către destinatar. Decizia în litigiu este în
competența instanței regionale. Litigiul poate fi instituit, la discreția persoanei vizate, la instanța
regională care are jurisdicția asupra domiciliului sau a domiciliului persoanei vizate.
Părțile la litigiu pot include persoane fără capacitate juridică în litigiu. Autoritatea poate interveni în
litigiu pentru a asigura o judecată favorabilă persoanei vizate.
Dacă cererea este aprobată de instanță, aceasta obligă operatorul să furnizeze informații, să rectifice,
să blocheze sau să ștergă datele, să anuleze decizia adoptată prin prelucrare automată, să ia în
considerare dreptul persoanei vizate de a protesta sau de a dezvălui datele solicitate de destinatar.
Dacă cererea destinatarului este respinsă de către instanță, operatorul va șterge datele cu caracter
personal ale persoanei vizate în termen de 3 zile de la comunicarea hotărârii judecătorești. De
asemenea, operatorul va șterge datele în cazul în care destinatarul nu solicită repararea de la instanță
în termenul specificat. Instanța poate dispune publicarea hotărârii sale, inclusiv a datelor de
identificare ale operatorului, atunci când acest lucru este adecvat în interesul protecției datelor și al
drepturilor protejate ale unui număr mai mare de persoane vizate.
7.4.2. Daune şi despăgubiri
În cazul în care operatorul aduce prejudicii altor persoane prin prelucrarea ilegală a datelor persoanei
vizate sau prin încălcarea cerințelor privind securitatea datelor, aceasta îi despăgubește pe celelalte
persoane pentru prejudiciu.
În cazul în care operatorul invadează confidențialitatea persoanei vizate prin prelucrarea ilegală a
datelor persoanei vizate sau prin încălcarea cerințelor privind securitatea datelor, persoana vizată
poate cere despăgubiri de la operator.
Operatorul este responsabil față de persoana vizată pentru orice prejudiciu cauzat de către
prelucrător, iar operatorul plătește persoanei vizate prejudiciul cauzat de invazia vieţii personale de
către persoana care prelucrează datele confidențiale ale persoanei vizate. Operatorul este scutit de
răspunderea sa pentru prejudiciul cauzat și pentru obligația de a plăti despăgubiri dacă poate
demonstra că prejudiciul a survenit din motive care nu puteau fi controlate de acesta. Daunele nu
trebuie rambursate și nu se solicită daune în cazul în care prejudiciul sau invazia vieții private a
persoanei vizate se datorează comportamentului intenționat sau neglijent al persoanei vizate.

LOGISCOOL Kft.
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