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POLITICA	DE	PRELUCRARE		
A	DATELOR	CU	CARACTER	PERSONAL	

	
	 S.C.	ISS	EDU	S.R.L.,	denumită	în	continuare	"ISS	EDU"	sau	"Noi",	cu	sediul	social	în	Iași,	
Bvd.	 Alexandru	 cel	 Bun,	 Nr.	 37,	 Bl.	 E2,	 Sc.	 D,	 înregistrată	 la	 Registrul	 Comerțului	 Iași	 sub	
numărul	 J22/1503/2014,	 având	 cod	 unic	 de	 identificare	 fiscală	 33627988,	 cunoaște	
importanța	 datelor	 dumneavoastră	 și	 se	 angajează	 să	 protejeze	 confidențialitatea	 și	
securitatea	 acestora.	 De	 aceea,	 este	 important	 pentru	 noi	 să	 vă	 furnizăm	 într-o	 manieră	
integrată	 și	 practică	 informațiile	 legate	 de	 prelucrarea	 datelor	 dumneavoastră	 cu	 caracter	
personal	 în	 calitate	 de	 persoane	 vizate	 (utilizatori	 ai	 website-ului	www.issedu.ro,	 clienți,	
potențiali	clienți,	consumatori,	potențiali	consumatori,	angajați)	în	cadrul	prezentei	Politici	de	
Prelucrare	a	Datelor	cu	Caracter	Personal,	aplicabile	pentru	scopurile	listate	mai	jos.		
	 Această	 Politică	 are	 aplicabilitate	 asupra	 tuturor	 dispozitivelor	 utilizate	 în	 scopul	
accesării	website-ului	www.issedu.ro	,	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	să	nu	accesați	site-ul	www.issedu.ro	.		
	
	 Conform	cerințelor	Regulamentului	General	privind	Protecția	Datelor	nr.	679/2016	al	
U.E.,	 denumit	 în	 continuare	 “Regulament”	pentru	protecția	persoanelor	 fizice	 cu	privire	 la	
prelucrarea	 datelor	 cu	 caracter	 personal	 și	 libera	 circulație	 a	 acestor	 date,	 ISS	 EDU	
administrează	în	condiții	de	siguranță	și	numai	pentru	scopurile	specificate,	datele	cu	caracter	
personal	pe	care	ni	 le	 furnizați	despre	dumneavoastră,	 în	 contextul	 vizitării	 site-ului	 și/sau	
achiziționării	 serviciilor	 ISS	 EDU. Prin	 bifarea	 faptului	 că	 sunteți	 de	 acord	 cu	 Condițiile	
Generale	 și	 Politica	 de	 Prelucrare	 a	 Datelor	 cu	 Caracter	 Personal	 sau,	 după	 caz,	 prin	
continuarea	utilizării	site-ului	și	serviciilor	noastre	ulterior	parcurgerii	acestei	Politici,	sunteți	
de	acord	cu	această	Politică	de	Prelucrare	a	Datelor	cu	Caracter	Personal.		
	
	

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:		

SC ISS EDU SRL, în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 679/2016, prelucrează 

datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră prin acest formular în scopul asigurării 

serviciilor solicitate. 

Utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal doar în urmatorul scop: ofertarea și/sau 

comercializarea serviciilor de cursuri online cu profesori nativi și/sau pachetelor de servicii de 

călătorie, și/sau turistice. Datele cu caracter personal vor fi stocate pentru o perioadă de maximum 

5 ani în bazele de date, sau pentru perioade mai mari, doar în situația in care acest lucu este 

obligatoriu potrivit unor dispoziții legale.  

Conform legislației în 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 

dumneavoastră vor fi transferate în state membre UE sau din afara UE, în vederea asigurării 

serviciilor pentru cursurile solicitate online cu profesori nativi. 

În situația minorilor sub 16 ani, declar că sunt titularul drepturilor părintești și că sunt de acord cu 

prelucrarea datelor acestora. Accept ca pozele și înregistrările video făcute în cadrul cursului 

online cu profesori nativi vor fi folosite în scop de marketing și comercial. Părinții care nu doresc 

publicarea acestor imagini vor solicita în mod expres în rubrica “Observații” din formular. 

 


