Privatumo politika
Duomenų apsaugos sąlygos
Paslaugos apibūdinimas
ICARO yra tarptautinis bendradarbiavimo projektas, kuriuo siekiama apmokyti bedarbius
suaugusiuosius bei suteiklti jiems bendrųjų gebėjimų ir įgūdžių, kurių dažnai neįgijama
formalaus švietimo metu, bet tai padidina žmonių galimybes įsidarbinti ir profesionaliai tobulėti.
Šie gebėjimai vadinami „bendraisiais gebėjimais‘ ir, kai kurių tyrimų duomenimis, yra ilgalaikę
sėkmę darbe lemiantys veiksniai.
Siekiant skleisti informaciją apie projekto naujienas ir eigą, buvo parengtas naujienlaiškis,
kuriuo galima dalintis su visais besidominčiais projekto tema žmonėmis ir subjektais.
Norint gauti informaciją apie projektą ir jo naujienas, reikia užpildyti atitinkamą formą,
pateikiant joje savo atpažinimo duomenis ir kontaktus, reikalingus informacijai persiųsti.
Atpažinimo duomenys
Jūsų atpažinimo/asmeniniai duomenys renkami ir naudojami tik projekto informacijos
persiuntimo tikslu: vardas, pavardė, e-pašto adresas ir pasirinkta kalba.
Kas turi prieigą prie pateiktos informacijos? Kas atskleidžiama?
Murcijos regiono autonominės bendruomenės įmonės „Servicio Regional de Empleo y
Formación (SEF)“ tarnautojai, dirbantys su ICARO projektu, turi prieigą prie vartotojų pateiktų
duomenų, kaupiamų jų serverių duomenų bazėje.
Užklausa saugoma ir apdorojama "Mailchimp" pašto rinkodaros paslaugų teikėjo serveryje. (https://mailchimp.com).
Jokie asmeniniai atpažinimo duomenys neperduodami trečiosioms šalims.
Kaip jūsų duomenšys saugomi ir apsaugomi?
Mursijos regiono autonominės bendruomenės "Servicio Regional de Empleo y Formación"
(SEF) duomenys gali būti prieinami "Icaro" projekto atsakingiems darbuotojams, turintiems
vartotojo vardą ir slaptažodį, taip pat darbuotojams, atsakingiems už kompiuteriniustechninius aspektus . Serverių, kuriuose yra asmens duomenų, veikimas atitinka Mursijos
regiono autonominės bendruomenės saugumo taisykles.
Be "Servicio Regional de Empleo y Formación", tik "Mailchimp" (https://mailchimp.com) turi
prieigą prie jūsų asmeninių duomenų, nes tai yra pašto paslaugų teikėjas. "Mailchimp"
patvirtina, kad laikosi ES-U.S privatumo apsaugos reikalavimų. Privatumas saugomas ir
įsipareigojama pateikti informaciją, gautą iš Europos Sąjungos (ES) valstybių narių, laikantis
bendrųjų mustatytų principų.
Asmens duomenų apsauga

Asmuo, atsakingas už Icaro-softskills.eu duomenų bazę yra Íñigo Magdaleno Blanco, Mursijos
regiono autonominės bendruomenės "Servicio de Empleo Y formación" (SEF) konsultantas.
Jei turite klausimų ar pageidavimų dėl pateiktos informacijos, rašykite užklausą adresu
ICAROSEF@carm.es
Jūsų užklausa bus išsiųsta Regioninės užimtumo ir mokymo tarnybos pareigūnui, kuris galės
jums atsakyti.
Prieiga prie jūsų asmens duomenų
Jūs neturite tiesioginės prieigos prie mūsų serverio saugomų duomenų. Jei norite keisti ar
ištrinti savo asmeninius atpažinimo duomenis arba norite sužinoti, kokie jūsų duomenys
saugomi, siųskite el. laišką adresu ICAROSEF@carm.es.
Kiek laiko jūsų duomenys bus išsaugoti?
Visi "Servicio de Empleo y Formación" serveriuose saugomi asmens duomenys bus ištrinti
praėjus dvejiems metams.
"Icaro-softskills" prenumerata
"Icaro-softskills.eu" prenumerata leidžia gauti informacijos apie Icaro bendrųjų gebėjimų
projekto kūrimą ir naujienas.
Pasirinkus funkciją "Leisti Icaro-softskills.eu pridėti mano el. pašto adresą prie Icaro projekto
adresatų sąrašo ", jūsų asmens duomenys bus išsaugoti Mailchimp pašto paslaugų teikėjo
(https://mailchimp.com ) ir bus Mursijos regiono autonominės bendruomenės užimtumo ir
mokymo tarnybos (SEF) "Icarus Project" informacinio biuletenio dalis.
Per asmenį, atsakingą už duomenų bazę, galite bet kada keisti savo duomenis. Konkrečiai
galite:
•

• Keisti savo asmeninius duomenis

•

• Pakeisti savo prenumeratą

•

• Visiškai atšaukti registraciją sistemoje.

