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POLITICA DE PRELUCRARE
A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
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maximum
Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.
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dispoziții legale., dispozitive de tip smartphone, tabletă sau laptop/pc.
În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora, vă
rugăm sălegislației
nu accesați
www.issedu.ro
Conform
în site-ul
vigoare,
beneficiați de. dreptul de acces, de intervenție asupra datelor,
dreptul de opoziție, dreptul la mutarea datelor și dreptul de a solicita ștergerea acestora. Datele
Conform cerințelor Regulamentului General privind Protecția Datelor nr. 679/2016 al
dumneavoastră
fi transferate
în state membre
sau din persoanelor
afara UE, înfizice
vederea
asigurării
U.E., denumit vor
în continuare
“Regulament”
pentruUE
protecția
cu privire
la
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datelor
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caracter online
personal
și liberanativi.
circulație a acestor date, ISS EDU
serviciilor
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cursurile
cu profesori
administrează în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele cu caracter
pe care nisub
le 16
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și/saucu
Înpersonal
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că sunt
titularul drepturilor
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și că site-ului
sunt de acord
achiziționării serviciilor ISS EDU. Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile
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Accept caa pozele
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Datelorși cu
Caracter Personal
sau, îndupă
caz,cursului
prin
continuarea
utilizării
site-ului
și
serviciilor
noastre
ulterior
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Politici,
sunteți
online cu profesori nativi vor fi folosite în scop de marketing și comercial. Părinții care nu doresc
de acord cu această Politică de Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.
publicarea acestor imagini vor solicita în mod expres în rubrica “Observații” din formular.
I. Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm
datele dumneavoastră cu caracter personal
ISS EDU colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal pentru
următoarele scopuri de prelucrare:

