POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
FLY HIGH
Prezenta politică de confidenţialitate explică practicile noastre privind confidenţialitatea.
Prezenta politică de confidenţialitate se aplică tuturor bazelor de date, site-urilor web sau
aplicaţiilor online folosite de SC FLY HIGH EDUCATION SRL, SC LIFE EDUCATION
SRL și SC INTEREDU SRL care se referă la sau conţin linkuri către politica de
confidenţialitate (denumite colectiv „Serviciile” noastre). Aici este inclusă şi asistenţa pentru
clienţi și colaboratori legată de aceste baze de date, site-uri web sau aplicaţii online.
Este important să citiţi cu atenţie politica de confidenţialitate, deoarece, de fiecare dată când
utilizaţi Serviciile noastre, acceptaţi practicile pe care le-am descris în politica de
confidenţialitate şi dispozițiile suplimentare la aceasta.
Dacă actualizăm politica de confidenţialitate, vă vom informa cu privire la schimbările pe
care le considerăm esenţiale, introducând o notificare despre serviciile corespunzătoare.
Accesând sau utilizând serviciile noastre după notificarea modificărilor, acceptaţi noile
practici prevăzute în actualizare.
Colectăm și procesăm datele dvs. personale conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru
protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie
a acestor date, modificată şi completată şi respectiv ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea
datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice,
respectând Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind
protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și
privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (GDPR).
În cadrul Fly High depunem toate diligențele pentru protejarea informațiilor dumneavoastră
personale.
Suntem pe deplin conștienți de faptul că informațiile dvs. personale vă aparțin și facem tot
posibilul să stocăm în siguranță și să procesăm cu atenție informațiile pe care ni le oferiți.
Apreciem încrederea cu care ne onorați și vă asigurăm că solicităm o cantitate mică de
informații, doar cu acordul dvs. și le folosim doar pentru scopurile intenționate. Nu oferim
informații unor părți terțe fără a vă informa. Informațiile pe care le solicităm sunt necesare
pentru a asigura buna comunicare ulterioară privind programele la care v-ați înscris în cadrul
Fly High și pentru a vă informa de programele educaționale pe care le organizăm, fie separat,
fie alături de colaboratorii noștri. De asemenea, vor fi informații de care vom avea nevoie și
pe care suntem obligați să le solicităm de diverse instituții ale Statului Român în vederea
siguranței persoanelor, etc. (de ex. Direcția pentru Sănătate Publică, etc.)
Depunem toate eforturile pentru a vă asigura protecția datelor, inclusiv securitatea datelor
tehnice și procedurile de management intern precum și măsurile de protejare a datelor fizice.
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Aspecte importante ale politicii de confidențialitate
SC FLY HIGH EDUCATION SRL
SC LIFE EDUCATION SRL
SC INTEREDU SRL
Sfera de aplicare:
Această politică de confidențialitate se aplică tuturor datelor colectate, prin intermediul
oricărei metode (site web, formulare de înscriere online sau pe hârtie, contracte, taloane de
participare, liste de participare la conferințe, etc.)
Informațiile pe care le colectăm:
Informațiile pe care le colectăm sunt informațiile pe care ni le furnizați direct (nume, date de
contact, etc.) în vederea desfășurării normale a activității noastre sau în vederea participării la
diversele programe pe care le desfășurăm (programe educaționale, conferințe, excursii,
tabere, târguri și expoziții educaționale, evenimente caritabile, etc.)
Scopul prelucrării datelor cu caracter personal se rezumă la desfășurarea activității de
furnizare a serviciilor comandate de clienți. Vom prelucra datele cu caracter personal într-o
manieră conformă cu Regulamentul EU 2016/679, temeiul legal fiind încheierea și executarea
contractului în cazul procesării comenzilor (conform Art. 6 alin. (1) lit. (b), din GDPR).
Cum utilizăm informațiile pe care le colectăm:
Putem utiliza informaţiile pe care le colectăm în următoarele scopuri:

- pentru a vă înregistra la programele noastre;
- pentru a putea participa la programele noastre;
- pentru a vă comunica informații cu privire la programele la care sunteți înscriși,
-

activitatea noastră educaționale sau alte programe viitoare;
pentru a evalua şi a analiza piaţa, produsele şi serviciile noastre (inclusiv solicitarea
opiniilor dvs. referitoare la produsele şi serviciile noastre şi realizarea sondajelor în
rândul clienţilor);

- pentru a desfăşura extrageri de premii gratuite, concursuri cu premii sau promoţii, în
limitele permise de lege;

- în alte scopuri, având consimţământul dvs.
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Cui dezvăluim informațiile dvs.:
Nu vom dezvălui informaţiile dvs. către terţe părţi, pentru a fi utilizate în propriile scopuri de
marketing sau comerciale ale acestora, fără consimţământul dvs.
Totuşi, este posibil să dezvăluim informaţiile dvs. către următoarele entităţi:
Parteneri co-organizatori de programe, în măsura în care sunteți înscriși în acele programe
(tabere, școli de vară, excursii, etc.)
Furnizori de servicii. Dezvăluim informaţiile dvs. şi către companii care furnizează servicii
pentru sau în numele nostru, cum ar fi companiile care trimit e-mailuri în numele nostru.
Aceste entităţi au o capacitate limitată de a utiliza informaţiile dvs. în alte scopuri decât cel
de a ne furniza servicii.
Este posibil sa transmitem datele către autorități publice, consultanți externi, împuterniciți
către care am externalizat furnizarea anumitor servicii din România sau din afara ei sau a
Uniunii Europene/Spațiului Economic European, asigurându-ne însă întotdeauna că instituim
garanții adecvate pentru protejarea datelor (spre exemplu, clauze contractuale de
confidențialitate și de protecție a datelor).
Alte părţi, atunci când este obligatoriu din punct de vedere legal sau este necesar pentru
protecţia serviciilor noastre. Pot exista situaţii în care dezvăluim informaţiile dvs. către alte
părţi:
✔ pentru a ne conforma legii sau drept răspuns la un procedură legală obligatorie (cum
ar fi un mandat de percheziţie sau o hotărâre judecătorească);
✔ pentru a verifica sau a asigura conformitatea cu politicile care reglementează
Serviciile noastre; şi
✔ Altor părţi cu consimţământul sau la instrucţiunile dvs. În afara dezvăluirilor
descrise în prezenta politică de confidenţialitate, este posibil să transmitem informaţii
despre dvs. terţilor cărora consimţiţi sau solicitaţi să efectuăm o asemenea dezvăluire.

Ce facem pentru a vă menține informațiile în siguranță:
Am implementat măsuri rezonabile, fizice şi tehnice, pentru a proteja informaţiile pe care le
colectăm de la dvs.

Consimțământul pentru transferul de date internațional:
Fly High Education SRL, Life Education SRL și Interedu SRL nu vor transmite sau transfera
datele dvs. personale la nivel internațional fără consimțământul dvs. În cazul taberelor
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internaționale, transmiterea datelor către colaboratorii internaționali se face în interesul dvs.
legitim și în vederea executării contractului.

Accesarea informațiilor dvs.:
Conform legislației aplicabile, aveți dreptul de a solicita detalii privind informaţiile pe care le
colectăm şi de a corecta inexactităţile cuprinse în acestea. Toate celelalte drepturi legale ale
utilizatorilor rămân neafectate. Este posibil să refuzăm procesarea unor solicitări care se
repetă în mod nerezonabil, necesită un efort tehnic disproporţionat, pun în pericol
confidenţialitatea altor persoane, sunt extrem de nepractice sau a unor solicitări de accesare
care nu sunt cerute de legea locală. Dacă doriţi să solicitaţi accesarea informaţiilor dvs.,
contactaţi departamentul nostru de relaţii cu clienţii la tel. 0745606809.

Reținerea datelor:
Dorim să ne asigurăm că informaţiile despre dvs. sunt disponibile numai atâta timp cât este
necesar pentru scopul în care au fost procesate sau atâta timp cât este necesar conform
prevederilor oricărui contract, oricărei legi în vigoare ori în scopuri statistice, făcând obiectul
unei protecţii corespunzătoare. De asemenea, datele dvs. pot fi șterse din bazele noastre de
date la solicitarea dvs. În cazul newsletter-ului nostru, vă puteți dezabona în orice moment.
Durata prelucrării va varia în funcție de perioada contractuală agreată de părți. Pentru
îndeplinirea anumite obligații legale (cum ar fi obligațiile evidență de contabilă și raportare
fiscală, arhivare etc.), durata prelucrării variază și ea în funcție de obligația legală incidentă.
Începând cu data de 25 mai 2018, informații despre durata prelucrării datelor dumneavoastră
pot fi obținute la următoarea adresă de e-mail: office@flyhighromania.ro.
Lista tuturor drepturile dumneavoastră odată cu adoptarea și implementarea GDPR:
●

Dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a
datelor dvs. personale;

●

Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți
completa;

●

Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteți obține ștergerea datelor,
in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de
lege;

●

Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării in
cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege;
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●

Dreptul de opoziție - vă puteți opune în special, prelucrărilor de date care se
întemeiază pe interesul nostru legitim;

●

Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale
pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca
respectivele date sa fie transmise altui operator

●

Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere fată de modalitatea de
prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal

●

Dreptul de retragere a consimțământului – consimțământul dvs. poate fi retras
oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea
efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;

●

Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare
aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la
respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest
tip de prelucrare

Vă puteți exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte ușor, prin simpla
transmitere a unei solicitări la adresa de e-mail office@flyhighromania.ro
Dacă aveți alte întrebări, contactați-ne la adresa de e-mail office@flyhighromania.ro sau la
0745 606 809.
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