Politica LIDEEA privind respectarea normelor de protecție a datelor
Avem o politică de operare a datelor cu caracter personal înregistrată la autoritățile naționale
competente din România cu nr: 326989112456. Compania respectă prevederile protecției datelor
cu privire la modul în care gestionăm datele personale pe care le obținem de la clienți. Orice
informație cu caracter personal colectată va fi folosită numai în cadrul instruirii efectuate cu noi.
Putem colecta, de asemenea, date sensibile cu caracter personal referitoare la clienți, dar numai cu
acordul acestora prealabil.
Putem procesa informațiile pe care le obținem de la clienți pentru a ne îndeplini obligațiile
contractuale. Putem furniza informații la solicitarea unor terțe cum ar fi ILM, City & Guilds sau
autoritățile de reglementare sau organisme sectoriale.
Cei care se înscriu la programele noastre de instruire sunt de acord ca datele pe care le furnizează
să fie transmise dacă este necesar:
• unei terțe părți conform prevederilor legale; și
• la ILM sau City & Guilds (după caz), care pot folosi datele personale pentru:
• a administra calificarile pentru care sunteți înregistrat, inclusiv oferind
finalizarea cu succes a calificării sau a unităților specificate ale acesteia;

un certificat la

• a vă contacta direct privind statutul de membru ILM, recunoașterea ca furnizor de instruire/
calificări și / sau de control al calității în scopuri întreprinse de ILM pentru calificările la care este
înregistrat cursantul;
• a informa privind produsele sau serviciile oferite de ILM sau City & Guilds;
• a prezenta și publica datele dumneavoastră în directoare care pot conține informații privind
furnizorul de ILM recunoscut;
• a prezenta autorităților de reglementare ILM în cazul în care acest lucru este necesar;
• a furniza organismelor relevante din industrie, în cazul în care acest lucru este prevăzut de lege;
• a efectua analize statistice anonimizate;
• a furniza informații către terțe părți în scopul oferirii de premii, remunerația și calificările pentru
cei care învață;
• a administra cererile de ajustări rezonabile in acord cu prevederile politicii de accesul la politica
de evaluare;
• a efectua analize statistice anonimizate, care pot fi efectuate de către noi sau alte terțe părți;
• a monitoriza (anonimizat) egalitatea de șanse legate de etnie sau de invaliditate sau în alte
scopuri o astfel de monitorizare.
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