Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL si libera circulatie a acestor date, modificata si completata, ZIKYO SOLUTIONS SRL are
obligatia de a administra in conditii de siguranta si numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.
Vom colecta datele dvs. cu caracter personal atunci când (angajați, clienți)
Executarea sau încheierea contractului cu dvs.
Tipurile de informații pe care le putem avea sunt, dacă este cazul (angajați, clienți)
Numele, adresa, codul numeric personal, documentul de identitate, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil, data nașterii și
adresa de e-mail;
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri (cursanți, clienți)
Pentru a vă factura pentru utilizarea produselor și serviciilor noastre;
Pentru a vă contacta în cazul în care datele de facturare pe care ni le-ați furnizat sunt pe cale să expire sau nu putem încasa
plata;
Pentru a răspunde la orice întrebări sau preocupări pe care le puteți avea în legătură cu servicii noastre.
Marketing (cursanți, clienți)
În calitate de client al nostru, dacă v-ați dat consimțământul, vă vom ține la curent în general cu privire la noile produse și
servicii, vă vom trimite buletine informative, vă vom invita să participați la un studiu sau vă vom informa cu privire la oferte,
promoții, trageri la sorți sau competiții.
Publicitate online (cursanți, clienți)
Pentru a vă transmite publicitate online
Dacă este cazul, facem schimb de informații referitoare la dvs. cu (cursanți)
Parteneri implicați în livrarea produselor și serviciilor pe care le-ați comandat sau utilizat;
Durata de păstrare a datelor dvs. cu caracter personal (angajați, cursanți, clienți)
Vom stoca informațiile dvs. atât timp cât ni se cere prin lege. Dacă nu există nicio cerință legală, le vom stoca doar atât
timp cât este necesar.
Păstrarea în siguranță a datelor dvs. cu caracter personal (angajați, cursanți, clienți)
Avem echipe de securitate specializate care analizează și îmbunătățesc în mod constant măsurile pe care le-am adoptat
pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal împotriva oricărui acces neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau
distrugere.
Comunicările prin internet (cum ar fi e-mailurile) nu sunt sigure dacă nu sunt criptate. Comunicările dvs. pot traversa mai
multe țări înainte de a fi remise, deoarece aceasta este natura internetului.
Nu putem accepta responsabilitatea pentru niciun acces neautorizat sau pierdere de date cu caracter personal care nu ține
de controlul nostru.
Nu vă vom cere niciodată să ne comunicați informațiile dvs. sigure, personale sau privind contul, printr-un mijloc de
comunicare nesolicitat. Răspundeți pentru păstrarea în siguranță a informațiilor personale și privind contul și pentru
necomunicarea acestora către alte persoane.
Site-ul nostru web poate conține link-uri la site-urile web ale unor terțe părți. Nu răspundem pentru securitatea și
conținutul respectivelor site-uri ale terțelor părți. Prin urmare, asigurați-vă că citiți politica acelei societăți privind protecția
datelor și cookie-urile înainte de a utiliza sau de a pune informațiile personale pe site-ul acestora.
Același lucru se aplică în cazul oricăror site-uri sau conținuturi ale terțelor părți la care vă conectați utilizând produsele și
serviciile noastre.
Puteți alege să dezvăluiți datele dvs. în anumite moduri cum ar fi plug-in-urile rețelelor de socializare (inclusiv cele oferite
de Google, Facebook, Twitter și Pinterest) sau utilizând servicii ale terțelor părți care vă permit să postați public analize sau
alte informații, iar o terță parte ar putea utiliza informațiile respective.
Plug-in-urile rețelelor de socializare și aplicațiile de socializare sunt operate chiar de rețeaua de socializare și respectă
condițiile de utilizare și politicile acelor rețele privind protecția datelor și cookie-urile. Trebuie să vă asigurați că aveți
cunoștință de acestea.
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