Politica de confidentialitate, Ro 05.09.2018

Bine ati venit pe platforma e-learning a Exact Systems. Ne preocupa protejarea informatiilor cu
caracter personal a utilizatorilor nostri. Aceasta politica de confidentialitate stabileste regulile privind
colectarea, prelucrarea si utilizarea informatiilor personale colectate de pe site-ul:
https://ro.exactsystems-elearning.com/login/index.php, pe care se afla platforma e-learning. Inainte
de a va inscrie pe platforma e-learning, cititi urmatoarea politica de confidentialitate.
DISPOZITII GENERALE:
1. Administratorul datelor dumneavoastra personale este Exact Systems SRL.
Exact Systems SRL are sediul social in Bucuresti, Bulevardul Unirii nr.27, bloc 15, scara 1, apartament
19, etajul 7, Sector 5. Numarul de inregistare la Registrul Comertului J40/20752/2007. Cod fiscal
RO22686580. Numar telefon 031/805 2001.
2. Datele dumneavoastra personale sunt protejate in conformitate cu cerintele legislatiei romanesti,
in special, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/697 emis de catre Parlamentul si Consiliul
European, in data de 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste
prelucrarea datelor privind libera circulatie a acestora si Directiva de abrogare a 95/46 / CE
(Regulamentul general privind protectia datelor).
3. Datele personale puse la dispozitie, prin intermediul platformei e-learning, vor fi prelucrate si
utilizate de furnizorul de servicii indicat la paragraful 1 de mai sus. Aceste date, sunt utile procesului
de recrutare efectuat de catre furnizorul de servicii ajutand, inclusiv, la cresterea posibilitatii de
gasire a unei oferte corespunzatoare asteptarilor dumneavoastra.

§ 2 DEFINITII:
Definitiile utilizate pe aceasta platforma e-learning sunt urmatoarele:
1. Furnizorul de servicii - un operator pe o platforma e-learning, care are acces la instrumentele
electronice necesare gestionarii conturilor de utilizator. In cazul nostru, furnizorul de servicii este:
Exact Systems are sediul social in Bucuresti, Bulevardul Unirii nr.27, bloc 15, scara 1, apartament 19,
etajul 7, Sector 5. Numarul de inregistare la Registrul Comertului J40/20752/2007. Cod fiscal
RO22686580. Numar telefon 031/805 2001 si email: gdpr@exactsystems.ro.
2. Utilizator - o persoana adulta (un candidat) care utilizeaza platforma e-learning pentru a participa
la procesul de recrutare.
3. Platforma e-learning - un serviciu disponibil la: https://ro.exactsystemselearning.com/login/index.php , prin intermediul caruia, utilizatorul poate participa la procesul de
recrutare.
4. Procesul de recrutare – este recrutarea on-line efectuata de catre furnizorul de servicii prin
intermediul platformei e-learning, constand in cinci etape succesive. Tranzitia catre fiecare etapa
ulterioara este conditionata de finalizarea corecta a etapei anterioare: (1) Inregistrarea si stabilirea
unui cont pe platforma e-learning, (2) participarea la testele de recrutare, (3) primirea accesului
deplin la platforma e-learning, (4) finalizarea pregatirii de adaptare, (5) completarea datelor cu
caracter personal necesare incheierii acordului (contractului de munca ).

5. Autentificare - adresa de e-mail a utilizatorului indicata la iregistrarea pe platforma e-learning,
constituita dintr-un nume de utilizator individual si unic, permite identificarea ulterioara a
utilizatorului atunci cand acceseaza platforma e-learning.
6. Parola - secventa individuala si unica a numerelor si literelor, indicata de utilizator cand se
inregistreaza pe platforma e-learning. Aceasta identifica si permite autentificarea.
7. Inregistrare - procedura de accesare a platformei e-learning prin completarea formularului de
inregistrare. Inregistrarea pe platforma e-learning este gratuita si voluntara.
8. Contul utilizatorului - un loc disponibil utilizatorului inregistrat pe platforma e-learning, creat de
acesta in timpul procesului de inregistrare. Avand un cont de utilizator, este necesara utilizarea
functionalitatii platformei e-learning. Utilizatorul acceseaza contul creat folosindu-se de user si
parola de sine statatoare.
9. Date personale - datele personale solicitate de platforma e-learning pentru inregistrare si necesare
pentru stabilirea cooperarii utilizatorului cu furnizorul de servicii, care sunt enumerate la punctul 4,
paragraful 1, al prezentei politici.
§ 3 DOMENIUL DE APLICARE ȘI SCOPUL PROCESARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL:
1. Datele dumneavoastra personale vor fi procesate in scopul:
A) Pentru procesul de recrutare, pe baza consimtamantului dumneavoastra si luand in considerare
candidatura dumneavoastra pentru actualele si viitoarele procese de recrutare, conform art. 6 alin
(1.a) din Regulamentul GDPR. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntara, dar
necesara pentru transmiterea lor in baza de date.
B) Dupa terminarea procesului de recrutare, in cazul in care dumneavoastra nu ati fost selectat si
angajat pentru postul/posturile la care ati aplicat, in scopul de a ne proteja impotriva eventualelor
reclamatii, conform art 6 alin (1.f) interes legitim, bazat pe termenul de prescriptie conform Cod
Civil si O.G. 137/2000.
C) Pentru procesul de angajare, pe baza contractului in care dumneavoastra sunteti parte, conform
prevederilor Codului Muncii, precum si a art. 6 alin (1.b) din Regulamentul GDPR.
(2) Perioada de prelucrare a datelor cu caracter personal este supusa obiectului sau de prelucrare ,
de catre prestatorul de servicii, si in mod corespunzator, in scopul:
a) indicat la punctul 1, A si B datele personale pot fi pastrate pe durata procesului de recrutare, dar
nu mai putin de 12 luni de la inregistrarea consimtamantului sau, pana la anularea consimtamantului.
Dupa expirarea perioadei de stocare a datelor, sau finalizarea procesului de recrutare, sau retragerea
consimtamantului, Operatorul are dreptul de a arhiva si pastra datele personale in scopul de a se
proteja impotriva eventualelor reclamatii, pentru o perioada de 3 ani conform termenului de
prescriptie Cod Civil si O.G. 137/2000.
b) indicat la punctul 1, C, conform prevederilor Codului Muncii si celorlalte prevederi legale in vigoare
privind Dosarul Personalului si Documentele Financiar Contabile.

3. Aveti dreptul sa:
a) solicitati furnizorului de servicii accesul la continutul datelor cu caracter personal si rectificarea,
stergerea, limitarea prelucrarii, revocarea consimtamantului acordat;

b) transferati date cu caracter personal, ceea ce inseamna ca ne puteti cere sa va furnizam datele
intr-un format des utilizat care le permite sa fie citibile;
c) sa inaintati o reclamatie catre Exact Systems SRL.
d) sa emiteti o reclamatie la autoritatea de supraveghere (presedintele Oficiului pentru protectia
datelor cu caracter personal), daca se considera ca prelucrarea datelor cu caracter personal este
ilegala.
4. Cu privire la datele care sunt procesate pe baza consimtamantului dumneavoastra, aveti dreptul sa
va retrageti acordul in orice moment, acest lucru neafectand legalitatea prelucrarii datelor, care s-a
bazat pe consimtamantul acordat inainte de revocare.
5. In timpul procesului de recrutare, prestatorul de servicii nu trebuie sa ia o decizie imediata si sa nu
utilizeze profilarea.
6. Persoanele care primesc datele dumneavoastra personale vor fi recrutorii, persoanele
responsabile / factorii de decizie in materie de ocupare a fortei de munca, persoanele responsabile
pentru implementarea proceselor de recrutare, inclusiv personalul IT, avocatii, consilierii furnizorilor
de servicii si entitatile carora, furnizorul de servicii a pus la dispozitie datele dumneavoastra
personale, si anume Automotive Assembly Systems, o societate cu raspundere limitata, cu sediul in
Wroclaw (KRS 0000255644), Control Rework Service , societate cu raspundere limitata, cu sediul in
Gliwice (KRS nr 0000127782), EXACT SYSTEMS GmBH cu sediul social în Görlitz (Handelsregister HRB
28121).
7. In materie de date cu caracter personal, puteti contacta furnizorul de servicii direct, la adresa de email: gdpr@exactsystems.ro

§ 4 INFORMATII DESPRE UTILIZAREA PLATFORMEI E-LEARNING:
1. Pentru a incepe procesul de recrutare, este necesar sa furnizati urmatoarele date cu caracter
personal: numele, prenume, numarul de telefon, adresa de e-mail. Apoi, pentru a stabili colaborarea
cu furnizorul de servicii, trebuie sa furnizati si urmatoarele date cu caracter personal: data nasterii,
locul nașterii, codul numeric personal, adresa completa, nationalitatea, seria si numarul actului de
identitate, contul bancar si, de asemenea, alte date impuse de lege pentru incheirea unui contract de
munca , denumite in aceasta politica de confidentialitate: "Informatii personale".
2. In mometul inregistrarii, va va fi trimis un e-mail la adresa mentionata, e-mail care confirma
inregistrarea si care transmite alte informatii cerute de lege.
3. Furnizarea de date cu caracter personal este voluntara, dar necesara pentru inregistrarea,
stabilirea contului de utilizator al platformei e-learning, pastrarea contului de utilizator, contactarea
prin e-mail sau telefon si participarea la procesul de recrutare. Datele personale provin direct de la
dumneavoastra.
4. Dupa un proces de recrutare reusit, utilizatorul declara ca datele personale furnizate sunt
complete si reale si nu incalca drepturile unor terte parti.
5. Toate datele personale, solicitate de platforma e-learning, sunt necesare pentru a stabili
colaborarea utilizatorului cu furnizorul de servicii. Aceste date nu sunt divulgate unor terte parti, sub
rezerva situatiilor mentionate in Politica de Confidentialitate (pentru semnarea acordului cu
utilizatorul, datele sunt stocate in programul EXTRANET detinut de furnizorul de servicii).

6. Utilizatorul isi asuma intreaga responsabilitate pentru incalcarea legii sau pentru daunele cauzate
de activitatile sale pe platforma de e-learning, in special pentru administrarea datelor cu caracter
personal false, incalcarea drepturilor personale ale tertilor.
7. Contul de utilizator este dezactivat automat atunci cand:
a) expira perioada de 12 luni de la data inregistrarii, si procesul de recrutare este finalizat;
b) se revoca consimtamantul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
Datele personale vor fi arhivate si pastrate pentru o perioada suplimentara de 3 ani dupa
dezactivare in scopul protejarii impotriva eventualelor reclamatii, conform prevederilor legale in
vigoare.

§ 5 COOKIES (POLITICA DE NAVIGARE):

1. Platforma e-learning utilizeaza cookie-uri pentru a colecta alte date non-personale. Ele sunt
utilizate pentru a oferi servicii la cel mai inalt nivel, precum si pentru publicitate si scopuri statistice.
Aceste date nu pot fi identificate personal si nu permit identificarea precisa a persoanei.
2. Cookie-ul este un fisier mic, care va fi stocat de computerul, mobilul sau dispozitivul pe care le
utilizati cand accesati internetul.
3. Cookie-urile permit site-ului sa va recunoasca dispozitivul cand vizitati platforma e-learning, ceea
ce va permite sa adaptati continutul platformei la nevoile dumneavoastra.
4. Cookie-urile nu distrug sau defecteaza calculatorul. Nu pastreaza date cu caracter personal, ci doar
date privind modul si forma de utilizare a platformei e-learning.
5. In orice moment, puteti bloca instalarea cookie-urilor sau puteti sterge modulele cookie-urilor
existente utilizand optiunile corespunzatoare ale motorului de cautare (browser). Daca aveti
probleme, utilizati fisierul ajutator al browserului sau contactati producatorul browserului pe care il
utilizati.
6. Daca nu doriti ca fisierele cookie sa fie stocate in memoria computerului dumneavoastra, trebuie
sa modificati setarile browser-ului intr-un mod adecvat. O configuratie care permite utilizarea cookieurilor inseamna ca sunteti de acord cu cele de mai sus.

§ 6 SIGURANTA SI CONFIDENTIALITATEA
1. Furnizorul de servicii utilizeaza toate mijloacele tehnice si organizationale pentru a asigura
securitatea datelor personale ale utilizatorului, protejandu-le impotriva distrugerii accidentale sau
intentionate, pierderii accidentale, accesului neautorizat sau dezvaluirii.
2. Stocarea si prelucrarea datelor cu caracter personal se efectueaza pe servere cu un grad ridicat de
securitate, care respecta toate cerintele legislatiei romanesti.

