
 
 
Declarație de confidențialitate 
Registrul de date al participanților la instruirea online a Suomen Rakennusmedia Oy 
(actualizat la 8 aprilie 2020) 

Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu articolul 14 din 
Regulamentul general privind protecția datelor (UE) nr. 2016/679. 
 
1. Denumirea registrului 
 
Registrul de date al participanților la instruirea online a Suomen Rakennusmedia Oy 
 
2. Operatorul de date și persoana de contact pentru registru 

 

Suomen Rakennusmedia Oy 

Persoană de contact: 

Heidi Husari, CEO 

heidi.husari@rakennusmedia.fi  

040 831 2829, 09 129 9249 

Eteläranta 10, 00130 Helsinki 
 
3. Grupuri de persoane vizate 
 
Persoanele vizate sunt persoane fizice care participă la instruirea online sau persoane de contact ale 
clienților care comandă cursuri online și persoane de contact ale potențialilor clienți. 
 
4. Scopul și baza prelucrării datelor cu caracter personal 
 
Prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe un acord cu persoana vizată sau pe un interes 
legitim al operatorului. Sunt colectate de la persoanele vizate numai datele necesare operațiunilor. 
 
Datele cu caracter personal sunt prelucrate:  
- pentru organizarea de sesiuni de instruire online și comunicarea cu cursantul (acord cu persoana 
vizată); 
- pentru dovedirea valabilității sesiunilor de instruire finalizate sau a calificărilor obținute, pentru 
vânzări și marketing, proiectare, asigurarea calității, dezvoltare, facturare, furnizarea de servicii 
pentru clienți și întreținerea tehnică a sesiunilor de instruire online, pentru statistici privind sesiunile 
de instruire oferite și pentru monitorizarea utilizării sesiunilor de instruire în conformitate cu 
drepturile utilizatorului și condițiile contractuale (interesul legitim al operatorului); 
- pentru divulgarea datelor privind sesiunile de instruire finalizate sau calificările obținute către 
registrele externe privind formarea sau calificările, fie dacă respectiva divulgare este prevăzută de 
legislația aplicabilă, fie dacă persoana vizată a fost de acord cu această divulgare.   
 
5. Surse reglementate de date 
 
Datele sunt colectate în scopul Declarației de confidențialitate: 

- de la persoana vizată, când aceasta devine client și se înregistrează ca utilizator al serviciului, 

când persoana vizată folosește serviciile sau când se stabilește o altă conexiune relevantă 

între operator și persoana vizată; 



- de la terți, cum ar fi de la angajatorii care au comandat serviciul de instruire online, în 

măsura permisă de legislația aplicabilă în scopurile descrise în această Declarație de 

confidențialitate. 

 

6. Date conținute în registru 

 
- Numele și prenumele 

- Număr național de identificare / Data nașterii 

- Cod de înregistrare fiscală 

- Adresa de email 

- Număr de telefon mobil 

- Numele de utilizator 

- Denumirea, numărul de înregistrare al firmei și adresa angajatorului 

- Limba 

- Informații privind identificarea persoanei vizate, ora și metoda de identificare 

- Data primei autentificări 

- Data ultimei autentificări 

- Informații despre finalizarea instruirii sau obținerea calificării (numele instruirii/calificării, 

data finalizării, rezultatele instruirii, data expirării instruirii finalizate / calificării obținute) 

- Informații despre comandarea și facturarea instruirii online 

- Posibile interdicții de marketing 

- Comunicarea cu serviciul pentru clienți 

 
7. Divulgarea reglementată a datelor 
 
Datele privind sesiunile de instruire online finalizate cu succes și calificările obținute pot fi divulgate, 

cu acordul persoanei vizate, către Registrul de competențe Taito (Taitorekisteri) ce aparține Vastuu 

Group Oy.  

 
Operatorul poate folosi furnizorii de servicii și subcontractanții aflați în Spațiul Economic European 
pentru a prelucra date cu caracter personal. 
 
Operatorul nu poate vinde sau divulga date cu caracter personal ale cursanților către terți. Datele 
pot fi divulgate autorităților în limitele și în măsura permise de legislația în vigoare la momentul 
respectiv.  
 
8. Transfer de date în afara UE sau SEE 
 
Datele cu caracter personal nu sunt transferate în afara UE sau a SEE. 
 
9. Stocarea și protecția datelor 
 
Necesitatea stocării datelor cu caracter personal în registru este evaluată în mod regulat, de regulă 

anual. Datele inutile sunt șterse iar datele incorecte sunt corectate.  

 

Angajații și furnizorii de servicii ai operatorului pot utiliza datele din registru numai în măsura impusă 

de îndatoririle și responsabilitățile lor.  

 



Datele înregistrate sunt colectate în baze de date protejate prin mijloace tehnice și administrative 

adecvate. Registrul este protejat prin nume de utilizator, parolă și firewall. A fost împiedicat accesul 

neautorizat la documentele procesate manual care conțin date ale persoanelor vizate.  

 

10. Dreptul de inspectare 
 
O persoană vizată are dreptul să știe ce date despre sine sunt prelucrate în registru. O persoană 
vizată poate solicita inspectarea datelor sale personale de la o persoană de contact desemnată de 
către operator. 
 
11. Dreptul de a solicita corectarea datelor, dreptul de a solicita ștergerea sau restricționarea 
prelucrării datelor 
 
În circumstanțele specificate în Regulamentul general al UE privind protecția datelor, persoana 
vizată are dreptul să solicite corectarea, completarea sau ștergerea datelor sale cu caracter personal 
sau restricționarea prelucrării datelor. 
 
În problemele de mai sus, o persoană vizată trebuie să se adreseze persoanei de contact desemnate 
de operator. 
 
12. Dreptul la opoziție cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 
 
O persoană vizată are dreptul, în temeiul Regulamentului general al UE privind protecția datelor, să 
se opună prelucrării datelor sale cu caracter personal dintr-un motiv legat de situația sa specifică. 
 
13. Dreptul de depunere a plângerii către Ombudsmanul pentru protecția datelor 
 
O persoană vizată are dreptul, în temeiul Regulamentului general al UE privind protecția datelor și al 
Legii finlandeze privind protecția datelor, să depună o plângere adresată Ombudsmanului pentru 
protecția datelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal descrise în această Declarație 
de confidențialitate. 
 


