Declaratie de Confidentialitate
Aceasta declaratie este eficienta din mai 2018.

Confidentialitatea dumneavoastra este
importanta pentru noi
La JOSKO Smart FlexWork suntem constienti de importanta protectiei datelor dumneavoastra cu caracter
personal, unde siguranta si transparenta vor fi garantate. Depunem toate eforturile pentru a procesa
datele cu caracter personal intr-un mod responsabil, in conformitate cu legislatia aplicabila privind
protectia datelor. Acest lucru se aplica tuturor tarilor in care JOSKO Smart FlexWork este activ.
Aceasta declaratie de confidentialitate descrie politica de confidentialitate JOSKO general in ceea ce
priveste informatiile personale colectate, utilizate si schimbate despre vizitatorii si utilizatorii site-ului
web (1), solicitantii, candidatii (potentiali), lucratorii flexibilali, personalul intern JOSKO (2), angajatii
furnizorilor, clientii si alte relatii de afaceri, precum si alte organizatii cu care Josko are o relatie de
afaceri sau are in vedere. Declaratia de confidentialitate indica in mod clar modul in care gestionam
datele dumneavoastra personale.

Cine suntem noi
JOSKO exista in urmatoarele companii de grup:
1.

JOSKO Holding B.V.

KvK 68754434

2.

JOSKO Smart FlexWork B.V. KvK 63180839

3.

JOSKO Facility B.V.

KvK 68758030

JOSKO este responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, asa se arata in aceasta
declaratie de confidentialitate.
Sediul din JOSKO este situat in Venlo (The Olanda) la urmatoarea adresa:

Kaldenkerkerweg 20
5913AE Venlo
T: +31 77 720 19 71
E: info@joskosmartflexwork.eu

Care sunt datele pe care le procesam?
JOSKO proceseaza datele dumneavoastra cu caracter personal deoarece utilizati serviciile noastre /sau
pentru ca ne-ati furnizat aceste informatii.
Colectam date cu caracter personal din
1.

Vizitatorii si utilizatorii site-ului

In general, site-urile noastre web- www.joskosmartflexwork.eu, www.joskosmartflexwork.pl,
www.joskosmartflexwork.ro pot fi vizitate fara ca datele dumneavoastra personale sa fie transmise
catre noi.
De indata ce vizitati site-ul web al JOSKO, informatiile neidentificabile sunt colectate in legatura cu
tipul de dispozitiv, browser si modul in care utilizati site-ul nostru web, ar fi data si ora accesarii,
sursa de unde sunteti direct conectat la site-ul nostru web, sistemul de operare pe care il utilizati,
care parte a site-ului web pe care il utilizati si paginile site-ului web pe care le vizitati. Aceste
informatii ne ajuta sa imbunatatim site-ul nostru pentru utilizare si sa va oferim cel mai bun serviciu
posibil.
Procesam informatiile:
• cu permisiunea dumneavoastra (prin permiterea modulelor cookie)
• sa fie in masura sa realizeze acordul si/sau conditiile de utilizare pe care le-am convenit cu tine.
Pentru a face ca site-urile noastre sa functioneze optim, JOSKO foloseste cookie-uri si statistici web.
Facem acest lucru pentru a vedea modul in care vizitatorii folosesc site-ul nostru. Un cookie este un
fisier stocat pe computer. Aceste cookie-uri pot fi recunoscute in timpul unei vizite de follow-up pe
site-ul nostru.
De indata ce ne furnizati informatii, completand un formular, trimitand o cerere sau o inregistrare in
care creati un cont, procesam datele pe care ni le furnizati. Va cerem sa ne oferiti doar informatii
corecte si relevante.
Colectam date cu caracter personal de la dvs.;
• pentru a putea raspunde la intrebari, sfaturi, feedback, aplicatii sau solicitari daca ati completat un
formular sau o data stanga;
• sa poata furniza informatii despre serviciile noastre si despre alte activitati si sa le acorde o mai
buna atentie dorintelor si calitatilor dumneavoastra;
• pentru a va apropia de oferte, evenimente si alte informatii care va pot interesa;
• sa va poata trimite e-mailuri, si buletine informative sau alerte post vacant, daca v-ati inregistrat
pentru acest lucru (optim);
• sa proceseze sau sa raspunda la feedback-ul sau reclamatiile dumneavoastra, in scopul de a
imbunatati serviciile si resursele noastre sau pentru a oferi servicii mai bune pentru tine.
2. Solicitantii, candidatii (potentiali), lucratorii flexibili, membrii personalului intern JOSKO si/sau alte
persoane
Procesam datele personale necesare pentru serviciul nostru. Colectam si procesam datele
dumneavoastra pentru executia serviciilor noastre de resurse umane si de recrutare, inclusiv
recrutarea, ocuparea temporara a fortei de munca, recrutarea & selectie, dezvoltarea personala si
capacitatea de insertie profesionala, reintegrarea, consilierea profesionala, consilierea, planificare si
administratie. Nu ne putem executa serviciile fara aceste informatii.
Informatiile pe care le colectam:
• pe baza unui interes legitim care este in conformitate cu/sau rezulta din obiectivele declarate;
•
in cazuri limitate: cu permisiunea dumneavoastra, oriunde este posibil si puteti da acest
consimtamant in libertate. (Daca sunteti mai tineri decat 16 ani, avem nevoie de permisiunea
parintilor dumneavoastra sau a persoanei care are responsabilitatea parinteasca).
•
sa comunice (corect si clar) cu dvs.;
•
sa va oferim ofertele si/sau sa furnizati informatii despre servicii si alte activitati si sa le acordezi
mai bine dorintelor si calitatilor dumneavoastra;
•
sa va abordez pentru oferte comerciale, buletine informative, evenimente si campanii
promotionale care va pot interesa, numai daca v-ati inregistrat pentru aceasta (optim);
•
pentru a procesa feedbackul sau reclamatiile sau pentru a le raspunde in vederea imbunatatirii
serviciilor si a resurselor noastre sau pentru a va fi de un serviciu mai bun;
•
pentru a ne imbunatati serviciile; in scopuri de formare, va vom informa in avans;
•
sa fie in masura sa evalueze disponibilitatea dumneavoastra pentru recrutare, munca
permanenta sau temporara sau o cesiune, prin care rezultatele testelor, controalele de referinta,
mass-media sociale pot fi, de asemenea, utilizate (numai in cazul in care acest lucru este cu
adevarat relevant pentru locul de munca si in textul vacant este indicat);

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

sa dobandeasca o perspectiva asupra companiilor in care sau prin intermediul carora poate fi
implementata sau va putem sprijini sau sfatui in cautarea de munca;
pentru a va prezenta clientilor nostri, acest lucru se poate face si prin videoclipuri sau fotografii:
numai daca ne-ati furnizat aceste lucruri in mod voluntar sau le-ati furnizat; va planificati cat
mai bine in functie de dorintele si disponibilitatea dumneavoastra si de posibilitatile de la clientul
nostru
sa incheie si sa mentina o relatie de angajare cu tine si sa efectueze administratia relevanta in
acest scop;
sa respecte obligatiile noastre de reintegrare si sa respecte obiectivele (impuse de guvern)
pentru a ajuta persoanele care au o distanta pana la piata muncii sa functioneze;
sa efectueze actiunile si administratia necesare in cazul in care sunt deductibile pentru
asigurarea de boala.
sa mentina si sa indeplineasca o misiune cu clientul intr-un acord
sa proceseze anumite date functionale in contextul unei examinari prealabile ocuparii fortei de
munca.
promovarea dezvoltarii personale si a carierei si a capacitatii de insertie profesionala, inclusiv
prin formare, educatie si testare;
in scopuri de gestiune, inclusiv; informatii privind gestionarea, furnizarea de controale interne si
de siguranta operationala si efectuarea de audituri si audit;
in scopuri de calitate, ar fi certificarea;
pentru a putea pretinde subventii, reduceri Premium, beneficii salariale, etc;
daca am incheiat o relatie de angajare cu dvs., pentru respectarea legilor si reglementarilor,
inclusiv, dar fara a se limita la identificarea, legislatia muncii, legislatia fiscala si de securitate
sociala, pensia, combaterea fraudei si autoritatile nationale si internationale legislatiei privind
sanctiunile.
in scopuri de marketing in cazul inregistrarilor de film sau foto; un formular de consimtamant cu
date cu caracter personal care indica spre dreapta portretului si utilizarea materialului vizual face
parte din aceasta.

Informatii suplimentare pot fi de dorit pentru a imbunatati serviciile noastre la dorintele, calitatile si/sau
disponibilitatea dumneavoastra sau pentru a raspunde unor intrebari sau obligatii mai specifice cu privire
la locul de munca si/sau de la clienti. Va cerem sa ne oferiti doar informatii corecte si relevante.
Putem, de asemenea, colecta informatii de la tine, daca ati plasat-o pe fonduri publice sau canale (de
exemplu, LinkedIn), numai in cazul in care avem un motiv legitim sa se presupuna ca v-ar fi interesat de
munca sau serviciile noastre. In acest caz ne vom apropia de dumneavoastra pentru a va testa interesul
de a va inregistra cu noi in conformitate cu conditiile noastre si cu respectarea cuvenita a acestei
declaratii de confidentialitate. Sunteti personal responsabil pentru informatiile personale care sunt
disponibile de la tine pe Internet. Verificati acest lucru in mod regulat si daca nu doriti ca informatiile sa
fie disponibile pentru terti, va rugam sa verificati acest lucru cu atentie.
Mai exact, acest lucru se refera printre altele urmatoarele (documente) date cu caracter personal:
La inregistrare;
•
•
•
•
•
•
•

numele si adresa, adresa de e-mail si alte detalii de contact;
date de nastere, varsta, sex;
curriculum vitae (CV), informatii despre formare, stagii si experienta profesionala;
informatii despre formare si educatie si/sau testare pe care le-ati urmat sau ati facut-o sau prin
noi;
date privind disponibilitatea si concediul de absenta.
alte date care sunt sau pot fi importante in contextul evaluarii caracterului adecvat al dvs., in
calitate de candidat, de exemplu trimiteri si certificate;
pasaport fotografie si/sau video (introducere)-pe o baza voluntara.

O copie a certificatului de identitate poate fi stocata si verificata in timpul recrutarii si selectiei pentru a
verifica daca ti se permite sa lucrezi in tarile de jos. Daca nu lucrati pentru JOSKO in termen de patru
saptamani, copia ID-ul va fi eliminat.
Datele despre sexul dumneavoastra sunt necesare pentru a comunica cu dumneavoastra, date despre
varsta pentru a va putea identifica in sistemele noastre si pentru a stabili daca avem anumite obligatii
(cum ar fi in ceea ce priveste salariul si daca avem nevoie de permisiune din partea parintilor sau a
tutorilor).
In momentul in care puteti lucra/lucrati/ati lucrat pentru JOSKO;

•
•

nationalitate, numar BSN, certificat de identitate, permis de munca (daca este necesar);
alte date referitoare la inmatricularea personalului, salariul si absenteismul;

Daca lucrati pentru unul dintre clientii nostri:
•
datele necesare pentru respectarea legilor si reglementarilor (cum ar fi numele si adresa, data
nasterii, BSN, certificatul de identitate si permisul de munca).
In unele cazuri, JOSKO inregistreaza, de asemenea, date cu caracter personal speciale, daca acest lucru
este necesar pentru a se conforma obligatiilor noastre legale sau daca acest lucru este permis in alt mod
prin lege. Prin "date speciale cu caracter personal" se intelege; date genetice si biometrice, sanatate,
date cu caracter personal penal si/sau date cu caracter personal privind comportamentul ilegal sau
inacceptabil etc. Pentru acest angajament se va solicita o permisiune separata explicita.
3. Angajatii furnizorilor, clientilor si altor relatii de afaceri
Procesam datele cu caracter personal ale persoanelor care lucreaza la clientul nostru (1) pentru
furnizarea de informatii despre servicii si alte activitati (2) pentru a mentine o relatie de afaceri si (3)
pentru a incheia si a mentine un acord de comanda.
Procesam informatiile;
•
•
•

•

sa poata executa acordul si/sau conditiile de utilizare pe care le-am convenit cu dvs.;
sa respecte o obligatie legala;
pe baza unui interes legitim care este in conformitate cu sau rezulta din obiectivele declarate;
(de ce procesam datele cu caracter personal) facem acest lucru pe baza unei evaluari atente si a
cantaririi intereselor
Bazat pe permisiunea dvs.

Ce informatii personale colectam?
•
•
•
•
•

numele si datele de contact;
pozitia
detaliile companiei pentru care lucrati sau pe care le reprezentati;
date pentru a mentine o relatie de afaceri buna cu dvs.;
informatii pentru evenimente si reuniuni.

Colectam datele dumneavoastra;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pentru a putea inregistra, mentine si indeplini acordul cu dvs.;
fi in masura sa comunice cu tine;
pentru a mentine o relatie de afaceri buna cu dvs.;
sa poata face oferte, sa ofere cadouri de afaceri si/sau sa furnizeze informatii despre servicii si
alte activitati;
sa va abordez pentru oferte comerciale, buletine informative, evenimente si campanii
promotionale care va pot interesa, numai daca v-ati inregistrat pentru acest lucru (opt-in).
pentru a putea factura;
pentru a putea determina solvabilitatea;
pentru a va oferi si/sau colegilor accesul la portal si pentru a aranja gestionarea contului;
in scopuri de raportare (de exemplu, pentru a oferi persoanei corecte raportarea corecta);
proces sau de a raspunde la feedback-ul sau reclamatiile dumneavoastra, in scopul de a
imbunatati serviciile si resursele noastre sau pentru a va oferi un serviciu mai bun;
imbunatati serviciile noastre.

Cat timp pastram datele dumneavoastra
personale?
Stocam date despre (potentiali) candidati, solicitanti de locuri de munca, lucratori flexibili, personal
intern al JOSKO, angajati ai furnizorilor, clienti si alte relatii de afaceri pentru a putea indeplini scopul
pentru care a fost colectat. Perioada de pastrare necesara depinde de relevanta datelor pentru
mentinerea sau inregistrarea relatiei noastre si stabilim pe baza legislatiei si reglementarilor si a oricaror

riscuri de revendicare. Punctul de plecare este ca nu pastram datele pentru mai mult timp decat este
necesar.
Pentru potentialii candidati, solicitantii (daca nu ati lucrat (inca) la JOSKO) inseamna ca datele
dumneavoastra de recrutare (CV, experienta de lucru, educatia, rezultatele testelor etc.) sunt disponibile
pana la doi ani dupa ultimul contact daca nu ati lucrat pentru JOSKO.
Pentru lucratorii flexibili sau membrii personalului intern (daca lucrati sau ati lucrat pentru JOSKO)
aceasta inseamna ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt disponibile pana la doi ani de la
incheierea ocuparii fortei de munca. Anumite date cu caracter personal sunt disponibile pentru JOSKO
pentru o perioada mai lunga de timp pentru revendicari, defectiuni și obligatii fiscale.
Daca nu mai doriti să fiti recrutat, puteti indica acest lucru, daca este cazul, contactului dumneavoastra
de la JOSKO sau dezabonare trimitand un e-mail la info@joskosmartflexwork.eu. Contul tau va fi sters si
nu vei fi contactat si recrutat de JOSKO. Daca v-ati înregistrat, datele dumneavoastra cu caracter
personal sunt disponibile timp de trei luni calendaristice intr-un mediu protejat (in cazul recrutarii si
selectiei aceasta perioada este de 24 de luni) în legatura cu riscurile de revendicare. In cazul lucratorilor
flexibili si al personalului intern, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi arhivate într-un mediu
protejat dupa doi ani.
In mediul protejat, datele dumneavoastra sunt disponibile numai pentru JOSKO in conditii stricte, cu
obiectivele si termenele limita. Datele dumneavoastra vor fi sterse definitiv după expirarea perioadelor
mentionate mai sus.
Daca clientii au un cont in portalul pentru clienti, atunci datele cu caracter personal legate de acest cont
sunt disponibile pana la doi ani dupa ultima plasare.

Cand colectam datele dumneavoastra cu
caracter personal?
De exemplu, colectam informatiile dumneavoastra personale ca;
•
•
•
•
•

•

•
•

•

Vizitati site-urile noastre;
Introduceti sau lasati detaliile pe site-ul nostru;
Creati un cont pe site-ul web sau prin intermediul portalului Flex sau client;
Te inregistrezi la una din ramurile noastre; sau
va inregistrati intr-un mod diferit sau sunteti notificat sa utilizati serviciile noastre sau sa va
furnizam un serviciu.
Daca JOSKO nu a primit date direct de la dvs., colectam urmatoarele date;
De la social media, numai daca avem un motiv justificat sa presupunem ca v-ar fi interesat de
munca. In acest caz, va vom aborda daca sunteti interesat sa va inregistrati cu noi sau sa ne
utilizati serviciile intr-un mod diferit. Daca nu sunteti interesat, putem procesa date relevante de
la dumneavoastra pentru a lua in considerare dorinta dumneavoastra de a nu fi abordat de catre
noi;
Daca primim informatii personale de la persoanele de contact de referinta;
In cazul in care clientii, in cazul in care va sunt oferite sau in cazul in care lucrati sau ati lucrat,
partajati informatii personale despre dumneavoastra cu noi sau care va inregistrati pentru
serviciile noastre; Daca acest lucru face parte din/sau rezulta din acordul nostru;
De la furnizori in contextul angajarii si creditarii lucratorilor temporari, in acest caz am convenit
cu furnizorul ca va informeaza si se refera la declaratia noastra de confidentialitate.

Partajarea datelor
JOSKO poate partaja datele dumneavoastra cu caracter personal la urmatoarele (categoria de)
receptoare
•
Companiile care fac parte din JOSKO

•

•

•

•
•
•
•

Subcontractanti si furnizori (cum ar fi procesoarele de date) care furnizeaza servicii sau
efectueaza misiuni in numele JOSKO. Acesti destinatari au acces numai la datele de care au
nevoie pentru a-si indeplini atributiile si sunt obligate prin obligatii contractuale;
Parti terte, ar fi prestatorii de servicii care indeplinesc functii in numele nostru (inclusiv
institutele de testare, formare si/sau examinare, partile care efectueaza masuratori de satisfactie
a clientilor pentru, printre altele, marcile de certificare, certificarile, consultanti externi, parteneri
de afaceri si consilieri profesionisti, ar fi avocati, auditori, functii de asistenta tehnica si
consultanti IT care dezvolta si testeaza sistemele noastre);
Amndividuals si organizatii care au informatii despre, de exemplu, de referinta sau de adecvare
(cum ar fi diplome) sau carora le furnizam date, la cererea dumneavoastra, sau care ne
furnizeaza, la cererea dumneavoastra, cu informatii, ar fi actuale, fostul sau destinate
angajatori, Formatori, Institute de examen si agentii de ocupare a fortei de munca;
Clientii pentru care va putem prezenta, in cazul in care lucrati prin intermediul nostru, sau care
ne cere sa utilizeze serviciile noastre pentru orientarea carierei, coaching sau mediere.
Terti parti carora le furnizam date, cu consimtamantul dumneavoastra explicit sau impartasiti
datele la cererea dumneavoastra in legatura cu portabilitatea datelor;
Fondul de prelungire, daca este cazul;
Agentiile de guvern si alte agentii (cum ar fi solicitantii de granturi) daca consideram ca suntem
obligati sau indreptatiti sa facem acest lucru.

Si in toate celelalte cazuri in care suntem obligati sa facem acest lucru, de exemplu printr-un ordin
judecatoresc sau o hotarare judecatoreasca.
Schimbul de date cu caracter personal are loc pe baza unui interes legitim, a consimtamantului, a
obligatiei legale si/sau a executarii acordului in conformitate cu scopurile mentionate la "de ce colectam
datele dumneavoastra cu caracter personal?"
JOSKO este reprezentata la nivel international in diferite tari ale UE. Datele dumneavoastra cu caracter
personal pot fi transferate sau stocate in aceste tari. In tarile UE (in afara tarilor de jos) unde este situat
in JOSKO:
Polonia

Staszica 60a
63-700 Krotoszyn / Poland
T: +31 77 720 19 71
E: krotoszyn@joskosmartflexwork.eu

Romania

Calea Dorobantilor, Nr.6,parter Ap.6
400117 Cluj-Napoca / Romania
T: +40 371 493038
E: office.cluj@joskosmartflexwork.eu

JOSKO a luat masurile necesare pentru a se asigura ca datele cu caracter personal transferate sunt
protejate in mod adecvat. Datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi trimise catre una sau mai
multe tari in care JOSKO este stabilit si/sau reprezentat si procesat acolo. Transferam datele
dumneavoastra cu caracter personal catre tari din afara UE, in cazul in care Comisia Europeana considera
ca aveti o protectie adecvata acolo sau in cazul in care JOSKO sau societatile sale de grup au luat masuri
de securitate adecvate pentru a garanta confidentialitatea datelor dumneavoastra. Pentru intrebari
despre acest lucru, consultati detaliile de contact de mai jos.

Drepturile dvs.
Aveti dreptul de a depune o cerere pentru;
•
•
•

•
•

accesul la datele cu caracter personal pe care le procesam despre dvs.;
Rectificarea datelor dumneavoastra cu caracter personal;
Eliminarea datelor dumneavoastra personale sau limitarea prelucrarii: in anumite circumstante,
cu exceptia cazului in care avem un motiv intemeiat, ar fi o obligatie legala, de a procesa datele
cu caracter personal sau de a nu o sterge;
limitarea sau contestarea prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal;
transferul datelor dumneavoastra.

In cazul solicitarii dumneavoastra de protejare a datelor cu caracter personal, trebuie sa va putem stabili
identitatea.
Nu utilizam procesul decizional automatizat bazat pe procesarea automatizata, inclusiv pe profling.
Pentru flexworkers si clienti cu un cont in Flex sau portalul clientului;
•
Daca aveti propriul cont, aveti acces la o mare parte din datele dumneavoastra personale si, in
calitate de candidat, flexworker sau client, puteti descarca datele pentru dreptul la portabilitatea
datelor (transferabilitate). De asemenea, puteti modifica o serie de detalii, ar fi efectuarea de
ajustari ale CV-ului sau detaliile contului;
•
In cazul in care prelucrarea datelor dumneavoastra cu caracter personal se bazeaza pe
consimtamantul dumneavoastra, aveti, de asemenea, dreptul de a va retrage consimtamantul in
orice moment. Cu toate acestea, retragerea consimtamantului dumneavoastra nu afecteaza
legalitatea oricarei prelucrari pe baza consimtamantului dumneavoastra prealabil inainte de a
primi o astfel de retragere sau in cazul in care prelucrarea ulterioara a acelorasi date este
continuata pe o baza diferita, ar fi un acord sau obligatia legala a JOSKO.
Sub modul in care va puteti retrage permisiunea;
•
Daca v-ati inregistrat pentru a primi informatii despre articole de stiri, evenimente, alerte sau
alte mesaje, va puteti dezabona de la aceasta prin optiunea de dezabonare din posta electronica
primita;
•
puteti impiedica plasarea modulelor cookie prin intermediul setarilor browserului, dar puteti, de
asemenea, sa schimbati sau sa eliminati setarile cookie-urilor de pe dispozitiv in orice moment,
prin intermediul setarilor browserului;
•
Daca doriti sa schimbati sau sa stergeti date pe care nu le puteti modifica, puteti contacta
persoana de contact sau contacta JOSKO sau prin info@joskosmartflexwork.eu.

Intrebari, comentarii, reclamatii sau scurgeri
de date (suspectate)
Daca aveti intrebari, va rugam sa contactati persoana de contact sau locatia JOSKO. De asemenea, ne
puteti contacta prin intermediul detaliilor generale de contact. Detalii generale de contact ale JOSKO in
Olanda:
(Head Office)
Kaldenkerkerweg 20
5913AE Venlo
The Netherlands
T: +31 77 720 19 71
E: info@joskosmartflexwork.eu

Daca aveti plangeri, va rugam sa ne anuntati, astfel incat sa va putem ajuta in continuare si, daca este
necesar, ajusta sau imbunatati serviciile noastre/procesele de lucru.
Daca aveti intrebari, comentarii sau reclamatii cu privire la protectia datelor dumneavoastra cu caracter

personal de catre JOSKO, va rugam sa contactati responsabilul cu protectia datelor. Acest lucru se poate
face prin intermediul info@joskosmartflexwork.eu sau prin intermediul numarului de telefon general + 31
77 720 19 71. De asemenea, aveti dreptul de a depune o plangere cu privire la prelucrarea datelor
dumneavoastra cu caracter personal catre autoritatea olandeza pentru protectia datelor.
Daca exista vreo suspiciune de incalcare a datelor? De exemplu, daca suspectati pierderea sau accesul
neautorizat la datele cu caracter personal, sa ne anuntati imediat prin intermediul
info@joskosmartflexwork.eu.

Protectia informatiilor dumneavoastra
personale
JOSKO depune toate eforturile pentru a va proteja in mod optim datele cu caracter personal. Facem asta
pe baza politicii noastre de securitate a informatiilor. In acest scop, am luat masuri fizice, administrative,
organizatorice si tehnice pentru a preveni utilizarea neautorizata, luand in considerare cea mai recenta
stare de tehnologie. Aceste masuri sunt evaluate in mod regulat si, daca este necesar, actualizate.
In cazul in care datele sunt furnizate procesatorilor de date care furnizeaza servicii sau executa comenzi
in numele JOSKO, JOSKO a convenit cu acestea ca vor proteja, de asemenea, in mod optim datele cu
caracter personal.
Trebuie sa fie constienti de faptul ca sunteti responsabil pentru securitatea echipamentelor computerului
si/sau telefon si propria conexiune la internet, si ca nu este niciodata 100% securizat. Prin urmare,
trimiterea datelor cu caracter personal prin intermediul internetului este pe propriul risc.

Modificari in angajamentul de respectare a
confidentialitatii
JOSKO poate, din cand in cand, sa faca modificari, adaugiri sau modificari ale declaratiei sale de
confidentialitate dintr-o varietate de motive. Cea mai actualizata declaratie de confidentialitate poate fi
vizualizata pe site-ul web in orice moment. Va recomandam sa cititi in mod regulat declaratia de
confidentialitate.
Versiune: martie 2019
Aceasta declaratie este conforma cu Regulamentul general privind prelucrarea datelor, care este in
vigoare de la 25 mai 2018.

