Regulament protecția datelor cu caracter personal (Data actualizare: 20 Mai 2018)
Având în vedere modificările legislației aduse de Regulamentul General pentru Protecția Datelor
nr. 679/2016 (GDPR), vă informăm că am actualizat politica SC Research Publishing SRL
privind Protecția Datelor cu Caracter Personal.
Servicii – Descriere
Site-ul jsrpublishing.com pune la dispoziția clienților săi servicii de publicare și editoriale care
respectă normele de editare și formatare impuse de editor în format electronic. Toate serviciile
disponibile se supun acestui acord.
Tipuri de date colectate. Prelucrarea datelor. Aspecte de Confidențialitate
Beneficiarii își pot crea cont pe site-ul jsrpublishing.com pentru a transmite un articol în vederea
publicării. Datele cu caracter personal introduse de utilizatori în formularul de contact sunt
confidențiale și nu sunt disponibile și/sau accesibile niciunei persoane fizice sau juridice, în afara
celor desemnate de către SC Research Publishing SRL. Informațiile furnizate sunt folosite în
următoarele cazuri:
- Facturare
- Comunicare
- În vederea încheierii și executării unui contract pe care l-ați încheiat cu noi, soluționarea
reclamațiilor si a solicitărilor din partea clienților, soluționarea potențialelor litigii înaintate
instanțelor, recuperarea creanțelor;
Datele generice cerute sunt: nume, prenume, adresă de email, afiliere. Ulterior, dacă
beneficiarul decide în urma discuțiilor cu reprezentanții site-ului să achiziționeze unul dintre
servicii, vor fi cerute datele necesare facturării. De fiecare dată, se va ține cont de necesitatea
datelor necesare, evitându-se pe cât posibil solicitări inutile.
Persoana fizică care a acceptat condițiile de utilizare a site-ului prezent, s-a înscris pe site prin
crearea unui cont, are drepturile și obligațiile din prezentul contract și îndeplinește calitatea de
potențial client din momentul în care și-a creat cont pe site și a completat datele cu caracter
personal (nume, prenume, adresă email). Odată cu intrarea în vigoare a GDPR în calitatea dvs. de
client, aveți următoarele drepturi privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal și libera circulație a acestor date:
1. Dreptul la informare (art 12)
2. Dreptul de a avea acces la date (art 13)
3. Dreptul de intervenție (art 14)
4. Dreptul de opoziție (art 15)
5. Dreptul de a se adresa justiției (art 18)
6. Dreptul de a face plângere la ANSPDCP (Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor
cu Caracter Personal), în calitate de autoritate de supraveghere (art 25)
www.dataprotection.ro

Sursa din care sunt colectate datele
Persoana fizică (majoră) sau juridică care introduce în mod voluntar și în permanentă cunoștință
de cauză, datele solicitate. Operațiunile prin care se realizează prelucrarea datelor sunt: colectarea,
înregistrarea, stocarea, utilizarea, ștergerea sau distrugerea.
Cookies
Site-ul jsrpublishing.com nu folosește cookies.
Tool-uri utilizate: Google Analytics
Jsrpublishing.com utilizează Google Analytics pentru a vedea performanța site-ului și profilul
general al utilizatorilor și pentru a putea ulterior să îmbunătățească performanța paginilor. Nu sunt
niciodată combinate informațiile obținute de la Google analytics cu informațiile furnizate de
beneficiar.
Păstrarea datelor
Datele sunt păstrate pe serverul furnizorului cu care lucrează SC Research Publishing SRL (Axello
Communication) și sunt protejate prin parolă. Datele sunt păstrate atât timp cât este necesar, însă
nu mai mult de 5 ani.
Securitatea datelor
SC Research Publishing SRL acordă o foarte mare atenție securității datelor. Accesul la acestea
este restricționat și se face după o procedură internă. Pentru a ține datele protejate, fiecare user are
o parolă unică pe care o știe doar el și care poate fi resetată numai de persoana în cauză. În cazul
unei breșe de securitate, SC Research Publishing va notifica persoanele afectate.
Politica pentru persoanele cu vârsta mai mică de 13 ani
Conținutul site-ului de față este adresat persoanelor de peste 13 ani, astfel că nicio acțiune nu
vizează grupa de vârstă sub 13 ani. Prin navigarea pe acest site, vă dați consimțământul că aveți
peste 13 ani.
Schimbarea politicii
SC Research Publishing SRL poate schimba politica de față în cazul în care este necesar. În acest
caz, veți fi înștiințați printr-un anunț la începutul paginii care va specifica modificările.
Puteți să vă exercitați drepturile menționate mai sus prin formularea unei cereri in forma scanată,
datata si semnata, către:
SC Research Publishing SRL – în atenția persoaneli responsabile cu Protecția Datelor
Focșani, Șos. De Centură km 180+800
Email: jsrpublishing@gmail.com

