POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
Data ultimei actualizări: Februarie 2021
NEXUS LEARNING LABORATORY SRL este o societate cu raspundere limitată care funcționează
în conformitate cu legea română, înregistrată la Registrul Comerțului sub J40/17639/2020, cod
de înregistrare fiscală 43477063, cu sediul în București, Sector 6, Valea Călugărească, nr. 4 (în
continuare NEXUS).
NEXUS prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu principiile
prevăzute de legislația privind protecția datelor aplicabilă în România, inclusiv cu prevederile
Regulamentului General privind Protecția Datelor 2016/679/UE referitor la protecția persoanelor
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a
acestor date („RGPD”).
Date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau
identificabilă, iar o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată în mod
direct sau indirect, în special, prin referire la un element de identificare sau la unul sau mai mulți
factori specifici pentru identitatea fizică, fiziologică, mentală, economică, culturală sau socială a
acesteia.
Politica privind Confidentialitatea se aplică datelor cu caracter pesonal ale persoanelor care
iși depun candidatura pentru a participa la cursuri de formare profesională organizate de NEXUS,
persoanelor care au fost seectate pentru a participa la un curs de formare profesională, clienților,
partenerilor de afaceri ai NEXUS, precum și ale altor persoane care contactează sau vizitează
NEXUS și ale reprezentanților acestora, potențialilor angajați și se aplică datelor colectate prin
intermediul paginii noastre de internet, www.nexuslearninglab.ro, precum și altor date cu
caracter personal pe care le colectăm prin serviciul e-mail, formular de contact sau alte contacte
offline sau în contextul unor evenimente organizate de sau cu implicarea NEXUS.
Politica privind Confidențialitatea descrie:
scopurile pentru care prelucrăm date cu caracter personal;
temeiurile de prelucrare pe care se întemeiază aceste scopuri;
categoriile de date cu caracter personal pe care pe care le prelucrăm;
durata prelucrării acestor date;
drepturile dumneavoastră în calitate de persoane vizate și modul în care vă puteți exercita
aceste drepturi;
 persoanele către care este posibil să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal.






A. SCOPURILE, TEMEIURILE DE PRELUCRARE ȘI CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER
PERSONAL
În funcție de calitatea în care interacționați cu NEXUS, datele dumneavoastră cu caracter
personal vor fi prelucrate după cum urmează:
1. Aplicați pentru a participa la cursurile de formare organizate de Nexus;

Activitate

Scop

Categorii de date cu
caracter personal

Temei de prelucrare

Desfășurarea
procesului de
selecție a
cursanților.

Prelucrăm datele
dumneavoastră cu
caracter personal în
scopul desfășurării
procesului de
selecție a cursaților,
pentru a evalua și
gestiona
candidatura
dumneavoastră,
pentru a determina
dacă candidatura
dumneavoastră
este potrivită în
vederea urmării
cursurilor de
formare
profesională
organizate de
NEXUS.

Categoriile de date care
sunt prelucrate în
contextul interacțiunii
dintre Nexus și
dumneavoastră vizează
sau pot viza:

În acest caz, temeiul de
prelucrare este
reprezentat de interesul
legitim al Nexus care
constă în luarea
măsurilor pentru
realizarea obiectului de
activitate.

Dacă nu veți fi
selectat pentru
cursul la care ați
aplicat, vom avea în
vedere datele
dumneavoastră cu
caracter personal în
cadrul organizării
unor cursuri
viitoare, însă numai
dacă nu vă opuneți
unei astfel de
prelucrări a datelor
dumneavoastră cu
caracter personal,
exercitându-vă
dreptul de opoziție
conform
informațiilor din
această Politică de
confidențialitate.

a) categoriile de date pe
care le furnizați direct:
numele, prenumele,
adresa de e-mail, numărul
de telefon, domiciliul, data
și locul nașterii, date
privind educația și
formarea profesională,
calificările profesionale,
experiența profesională,
colaborarea anterioară cu
alți
angajatori/colaboratori,
informații privind
implicarea în anumite
proiecte sau activități
profesionale, rezultate la
probele scrise și practice
în cadrul unor examene
sau certificări profesionale,
recomandări, precum și
alte categorii de date cu
caracter personal care ne
pot fi furnizate de către
dumneavoastră în mod
direct;
b) categorii de date pe
care le prelucrăm cu
privire la dumneavoastră
din surse terțe, inclusiv
surse disponibile
publicului: nume,
prenume, fotografii,
experiența profesională,
colaborarea anterioară cu

Dacă ați fost selectat
pentru participarea la
un curs de formare
profesională organizat
de Nexus, în vederea
îndeplinirii formalităților
necesare pentru
inițierea relației
contractuale cu
dumneavoastră, vom
prelucra datele
dumneavoastră cu
caracter personal în
baza contractului ce se
va încheia cu
dumneavoastră.

alți furnizori de educație,
informații privind
implicarea în anumite
proiecte sau activități
profesionale, date privind
starea civilă și viața
familială, date privind viața
socială și privată,
activitatea publicistică,
participarea la conferințe,
evenimente de specialitate
sau sociale, telefon, e-mail,
adresă de domiciliu,
interacțiuni în contextul
relațiilor de muncă sau
colaborare
anterioare. Aceste
categorii de date cu
caracter personal sunt sau
pot fi prelucrate din
următoarele surse: pagini
de internet specializate în
servicii de recrutare
(BestJobs, eJobs,
cariere.juridice.ro,
bizlawyer.ro), rețele de
socializare (Facebook,
Linkedin, Instagram).
Volumul și natura
categoriilor de date cu
caracter personal pe care
le vom prelucra în cursul
procesului de selecție
poate să difere de la
candidat la candidat,
depinzând inclusiv de
cursul pentru care ați
aplicat.

2. Ați fost selectat pentru a participa la un curs de formare profesională sau sunteți
Client Nexus:

Activitate

Scop

Categorii de date
cu caracter
personal

Temei de prelucrare

Accesul la
cursurile de
formare
profesională in
domeniul IT,
furnizarea
serviciilor de
plasare a forței
de muncă,
organizare
activitati de
contractare, pe
baze
temporare, a
personalului,
furnizarea
serviciilor de
furnizare si
management a
fortei de
munca

Utilizăm datele
dumneavoastră
cu caracter
personal
relevante în
scopul
pregătirii și
furnizării
cursurilor de
formare
profesională
in domeniul IT

Utilizăm datele
dumneavoastră cu
caracter personal
relevante pentru
incheierea si
executarea
contractului.

În acest caz, temeiul de prelucrare a
datelor cu caracter personal este
reprezentat de executarea
contractului nostru.

De exemplu, folosim
datele cu caracter
personal colectate
cu ocazia procesului
de selectie de la
punctul 1.
În funcție de metoda
de finanțare aleasă,
prelucram date cu
caracter personal de
natura financiară:
cont bancar,
contracte de credit,
garanții, etc.

Comunicarea
Utilizăm datele Date de contact.
cu
dumneavoastră
dumneavoastră de contact în
scopul
comunicării cu
dumneavoastră
cu privire la
orice aspecte
relevante
privind
domeniul de
activitate vizat.

De asemenea, și în acest caz, temeiul
de prelucrare a datelor cu caracter
personal este reprezentat de
executarea contractului nostru.

Prelucrarea
datelor ca
obligație
impusă de lege

În acest caz, temeiul de prelucrare
este reprezentat de obligația legală.

Putem prelucra
anumite date
cu caracter
personal în
contextul

Categoriile de date
prelucrate în
contextul
interacțiunii noastre
cu dumneavoastră

Trimiterea de
note
informative

furnizării
serviciilor, în
baza
obligațiilor
legale.

sunt numele
dumneavoastră,
adresa de e-mail,
numărul de telefon,
adresa, precum și
alte date cu caracter
personal pe care
este posibil să ni le
comunicați în mod
direct, astfel cum
acestea sunt
necesare în vederea
îndeplinirii
scopurilor.

De asemenea,
putem utiliza
datele
dumneavoastră
de contact în
scopul de a vă
trimite, în
format
electronic,
notele noastre
informative dar
numai dacă vați abonat, și,
prin urmare, vați dat acordul
în mod expres
cu privire la
această
prelucrare.

Categoriile de date
prelucrate în
contextul
interacțiunii noastre
cu dumneavoastră
sunt numele
dumneavoastră,
adresa de e-mail,
numărul de telefon,
numărul de fax,
adresa, precum și
alte date cu caracter
personal pe care
este posibil să ni le
comunicați în mod
direct.

În acest caz, temeiul de prelucrare
este reprezentat de consimțământul
dumneavoastră expres.
Vă puteți retrage acordul în orice
moment exprimându-vă astfel
opțiunea de a nu mai primi note
informative în viitor, făcând clic pe
link-ul “Dezabonare” în momentul
primirii e-mail-ului respectiv sau
scriindu-ne la
adresa: contact@nexuslearninglab.ro

2. Sunteți Partener de afaceri Nexus (i) sau un reprezentant, o persoană de contact, un
salariat sau alt colaborator al unui partener de afaceri al Nexus(ii):
Activitate

Scop

Categorii de date cu
caracter personal

Temei de prelucrare

Menținerea
relației

Utilizăm datele
dumneavoastră cu
caracter personal

Date de contact.

În acest caz, temeiul de
prelucrare este
reprezentat, după caz,

contractuale cu
dumneavoastră

relevante în scopul
menținerii relației
contractuale cu
partenerul nostru
de afaceri.

Comunicarea cu
dumneavoastră

Utilizăm datele
dumneavoastră de
contact în scopul
comunicării cu
dumneavoastră cu
privire la orice
aspecte relevante
privind domeniul
de activitate vizat.

Date de contact.

De asemenea, temeiul
de prelucrare este
reprezentat de
executarea contractului
nostru (i) sau, după caz,
interesul legitim în a
asigura gestionarea
adecvată a relației
contractuale (ii).

Prelucrarea
datelor ca
obligație impusă
de lege

Putem prelucra
anumite date cu
caracter personal în
contextul furnizării
serviciilor, în baza
obligațiilor legale.

În toate situațiile, datele
sunt furnizate fie în mod
direct de către
dumneavoastră, fie de
către partenerul de
afaceri. Categoriile de
date prelucrate în acest
context sunt, în general,
numele dumneavoastră,
funcția, adresa de e-mail,
numărul de telefon,
numărul de fax, adresa,
datele de identificare,
precum și alte date cu
caracter personal puse la
dispoziția NEXUS, de
regulă, de către
dumneavoastră, astfel cum
acestea sunt necesare în
vederea îndeplinirii
scopurilor.

În acest caz, temeiul de
prelucrare este
reprezentat de obligația
legală.

de executarea
contractului (i) sau de
interesul legitim de a
asigura gestionarea
corespunzătoare a
relației contractuale (ii).

3. Candidați pentru ocuparea unui post în cadrul NEXUS:
Activitate

Scop

Categorii de date cu
caracter personal

Temei de prelucrare

Desfășurarea
procesului de
recrutare în
vederea ocupării
unei anumite
funcții în cadrul
NEXUS

Prelucrăm datele
dumneavoastră cu
caracter personal în
scopul desfășurării
procesului de
recrutare, pentru a
evalua și gestiona
candidatura
dumneavoastră,
pentru a determina
dacă candidatura
dumneavoastră
este potrivită în
vederea ocupării
unei funcții în
cadrul NEXUS.
Dacă nu veți fi ales
pentru ocuparea
funcției pentru care
ați aplicat/pentru
care am evaluat
inițial candidatura
dumneavoastră,
vom avea în vedere
datele
dumneavoastră cu
caracter personal în
cadrul unor
procese de
recrutare viitoare,
pentru ocuparea
altor funcții similare
celor pentru care
ați
aplicat, însă numai
dacă nu vă opuneți
unei astfel de
prelucrări a datelor
dumneavoastră cu
caracter personal,
exercitându-vă
dreptul de opoziție
conform
informațiilor din

Categoriile de date care
sunt prelucrate în
contextul interacțiunii
dintre Nexus și
dumneavoastră vizează
sau pot viza:

În acest caz, temeiul de
prelucrare este
reprezentat de interesul
legitim al Nexus care
constă în luarea
măsurilor necesare
pentru ocuparea
a) categoriile de date pe
funcțiilor disponibile în
care le furnizați direct:
cadrul Nexus și pentru
numele, prenumele,
documentarea modului
adresa de e-mail, numărul
de desfășurare a
de telefon, domiciliul, data
procesului de recrutare.
și locul nașterii, date
privind educația și
Dacă ați fost selectat
formarea profesională,
pentru ocuparea unei
calificările profesionale,
funcții în cadrul Nexus,
experiența profesională,
în vederea îndeplinirii
colaborarea anterioară cu formalităților necesare
alți
pentru inițierea relației
angajatori/colaboratori,
contractuale cu
informații privind
dumneavoastră, vom
implicarea în anumite
prelucra datele
proiecte sau activități
dumneavoastră cu
profesionale, rezultate la
caracter personal în
probele scrise și practice
baza contractului ce se
în cadrul unor examene
va încheia cu
sau certificări profesionale, dumneavoastră.
recomandări, așteptări
salariale, precum și alte
categorii de date cu
caracter personal care ne
pot fi furnizate de către
dumneavoastră în mod
direct;
b) categorii de date pe
care le prelucrăm cu
privire la dumneavoastră
din surse terțe, inclusiv
surse disponibile
publicului: nume,
prenume, fotografii,
experiența profesională,
colaborarea anterioară cu
alți
angajatori/colaboratori,

această Politică de
confidențialitate.

informații privind
implicarea în anumite
proiecte sau activități
În toate cazurile,
profesionale, date privind
vom prelucra
starea civilă și viața
datele
familială, date privind viața
dumneavoastră cu
socială și privată,
caracter personal și
activitatea publicistică,
pentru
participarea la conferințe,
documentarea
mese rotunde și alte
modului în care am
evenimente de specialitate
desfășurat procesul
sau sociale, telefon, e-mail,
de recrutare.
adresă de domiciliu,
interacțiuni în contextul
relațiilor de muncă sau
colaborare
anterioare. Aceste
categorii de date cu
caracter personal sunt sau
pot fi prelucrate din
următoarele surse: pagini
de internet specializate în
servicii de recrutare
(BestJobs, eJobs), rețele
de socializare (Facebook,
Linkedin, Instagram).
Volumul și natura
categoriilor de date cu
caracter personal pe care
le vom prelucra în cursul
procesului de recrutare
poate să difere de la
candidat la candidat,
depinzând inclusiv de
funcția în cadrul Nexus
pentru care ați
aplicat/pentru care am
analizat candidatura
dumneavoastră.

4. Utilizați site-ul nostru:

Activitate

Scop

Utilizăm datele
cu caracter
www.nexuslearninglab.ro
personal
furnizate de dvs.
prin formularul
de contact
integrat.
Accesarea site-ului

Categorii de date cu
caracter personal

Temei de prelucrare

Categoriile de date cu
caracter personal care
sunt prelucrate în acest
context vizează e-mail si
orice alte informatii pe
care dvs. întețegeți să le
transmiteți în mesaj.

Temeiul de prelucrare
a datelor constă în
consimțămțntul dvs.
exprimat o data cu
introducerea
voluntară a datelor.

5. În cazul în care vă exercitați drepturile conferite de RGPD în calitate de
persoană vizată:
Activitate

Scop

Categorii de date cu
caracter personal

Temei de prelucrare

Gestionarea
drepturilor
conferite de RGPD
persoanelor vizate

Prelucrarea datelor
dumneavoastră cu
caracter personal
poate fi necesară în
cazul în care vă
exercitați drepturile
conferite de RGPD
în calitate de
persoană vizată.

Categoriile de date
prelucrare în acest context
sunt datele de identificare,
precum și alte date cu
caracter personal pe care
este posibil să ni le
comunicați în mod direct,
astfel cum acestea sunt
necesare în vederea
îndeplinirii scopurilor.

În acest caz, temeiul de
prelucrare este
reprezentat de obligația
legală.

B. DURATA PRELUCRĂRII
În cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în executarea unui contract,
activitatea de prelucrare se va desfășura pe întreaga durată a contractului, precum și după
încetarea contractului, în conformitate cu prevederile contractuale, politicile noastre interne și
cu obligațiile legale care ne revin.
În cazul în care datele nu sunt colectate în contextul unui contract, aceste date vor fi păstrate atât
timp cât va fi necesar pentru a îndeplini scopul prelucrării datelor (de exemplu: 75 de ani pentru
datele incluse în dosarul de personal; 10 ani pentru datele candidaților neselectați care au aplicat
pentru ocuparea unui post în cadrul NEXUS:, respectiv 1 an pentru datele altor candidați – în
această durată datele candidaților pot fi avute în vedere în procese de recrutare/selecție
ulterioare, însă numai în cazul lipsei unei opoziții ale candidaților la astfel de prelucrări.

C. DEZVĂLUIREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Ca regulă generală, nu vom dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal terților. Cu
toate acestea, este posibil să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal,
a. dezvăluim datele dumneavoastră de contact partenerilor contractuali și prestatorilor de
servicii ai NEXUS doar în cazurile în care astfel de parteneri sau prestatori sunt implicați în
procesul de selecție a candidaților sau în executarea contractului încheiat cu dvs.(inclusiv
împuterniciților) și dezvaluirea este necesară în contextul furnizării serviciilor solicitate de dvs.;
b. dezvăluim datele cu caracter personal companiile noastre partenere, în contextul furnizării
serviciilor solicitate, dacă acest lucru este necesar pentru îndeplinirea acestor scopuri;
c. dezvăluim datele dvs. cu caracter personal statului, organizațiilor guvernamentale,
autorităților publice, în măsura în care există o obligație legală în acest sens.
D. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ
În calitate de persoane vizate, RGPD vă conferă o serie de drepturi, precum:
Dreptul de acces

Aveți dreptul să obțineți o confirmare a faptului că datele dumneavoastră
cu caracter personal sunt sau nu sunt prelucrate de noi și, în caz afirmativ,
informații relevante privind activitățile de prelucrare a datelor.

Dreptul la

Aveți dreptul să solicitați corectarea sau completarea datele

rectificare

dumneavoastră cu caracter personal, dacă acestea sunt inexacte sau
incomplete.

Dreptul la

Aveți dreptul să obțineți ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter

ștergerea datelor

personal în anumite cazuri (de exemplu, dacă datele nu mai sunt
necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate,
dacă persoana vizată își retrage consimțământul pe baza căruia are loc
prelucrarea, in condițiile în care consimțământul reprezintă unicul temei
al prelucrării).
Dreptul la ștergere nu este absolut, prin urmare nu vom putea da curs
cererii dvs. în situațiile în care legea ne obligă să păstrăm datele o
anumită perioadă sau în care datele ne sunt utile pentru un interes
legitim precum apărarea unui drept în instanță.

Dreptul la

Aveți dreptul să solicitați să nu utilizăm datele dumneavoastră cu

restricționarea

caracter personal, ci doar să le stocăm până la rezolvarea unei alte

prelucrării

solicitări din partea dumneavoastră și anume: (i) ați cerut rectificarea
datelor; (ii) v-ați opus ștergerii datelor în situația unei prelucrări ilegale;
(iii) ne-ați solicitat să vă furnizăm anumite date pentru apărarea unui
drept; (iv) v-ați opus prelucrării datelor.

Dreptul la opoziție Aveți dreptul să vă opuneți la prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal în condițiile și limitele prevăzute de lege.

Dreptul la

Aveți dreptul să primiți datele dumneavoastră cu caracter personal pe

portabilitatea

care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și

datelor

care poate fi citit de calculator sau să transmiteți aceste date unui alt
operator de date.
Conform legii suntem obligați să dăm curs cererii doar pentru datele
prelucrate anterior în baza consimțământului dumneavoastră sau pentru
derularea contractului încheiat cu noi și doar dacă datele sunt prelucrate
prin mijloace automate.

Pentru a exercita drepturile menționate mai sus și pentru a obține mai multe informații cu privire
la aceste drepturi, vă rugăm ne contactați prin e-mail, la adresa contact@nexuslearninglab.ro.
De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, având sediul la adresa B-dul G-ral. Gheorghe
Magheru 28-30, sector 1, București, 010336, România.

