Termeni si conditii
Protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal este importanta pentru noi, prin urmare acordam o atentie deosebita
protejarii datelor personale ale tuturor celora cu care derulam operatiuni comerciale, precum si a vietii private a vizitatorilor
care acceseaza site-ul suporthr.ro, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului,
din data de 27 aprilie 2016 in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date
(“GDPR”).
Informatiile de mai jos denumite „Termeni si Conditii (T&C)” descriu termenii si conditiile pe care fiecare parte le accepta
prin utilizarea web site-ului www.suporthr.ro impreuna cu Politica de Confidentialitate si Politica privind Cookie-urile.

Informatii cu caracter general. Operatorul online
Web site-ul www.suporthr.ro (denumit “Website-ul”, in cele ce urmeaza) apartine societatii INTERBUSINESS IDEA S.R.L.,
denumita in continuare “Societatea”, cu sediul social in Mun. Bucuresti, Bd. Unirii nr. 78, Bl.J2, Sc.2, Ap.42, Sector 3,
inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/4657/2000 si avand CUI: RO13020549.
Website-ul este utilizat in vederea conectarii cu clientii, potentialii clienti si potentialii candidati pentru pozitiile pentru care
Societatea asigura consultanta cu privire la servicii de resurse umane inclusiv recutare, pentru a face cunoscute serviciile
Societatii, pentru postarea de stiri, informatii si documente de interes in ceea ce priveste domeniul resurselor umane.
Persoanele juridice interesate de serviciile oferite de catre Societate pot contacta societatea prin intermediul formularului de
contact sau direct, prin utilizarea datelor de contact ale societatii disponibile pe site.
Persoanele fizice care sunt interesate de anunturile privind pozitiile vacante, sau de potentiale joburi la clientii Societatii, pot
contacta Societatea prin intermediul formularului de contact, precum si prin transmiterea unui CV la adresa de e-mail indicata
pe website.

Garantii si limitari
Societatea nu garanteaza utilitatea, precizia, exhaustivitatea sau relevanta materialelor si informatiilor publicate pe site. Orice
raspundere pentru erori sau omisiuni cu privire la materialele publicate pe Website este exclusa, cu exceptia cazului in care
aceasta raspundere este cauzata de frauda sau denaturarea frauduloasa din partea noastra. Totodata, Societatea nu isi asuma
nici o responsabilitate in cazul in care www.suporthr.ro nu poate fi accesat de catre utilizatori, pe o perioada nelimitata de
timp, din orice motive tehnice sau comerciale.
Informatiile publicate si/sau disponibile in Website nu constituie in niciun caz furnizarea de servicii de personal, de
consultanta sau a oricarui alt tip de servicii. Societatea nu poate fi facuta raspunzatoare pentru nicio pierdere in situatia in
care aceasta este cauzata de nerespectarea prezentelor termene si conditii ale contractului si ale celorlalte instructiuni
mentionate pe site si totodata, exclude in mod expres orice fel de raspundere pentru deciziile luate de dvs. pe baza
informatiilor si materialelor din website.

Actiuni interzise pe website
publicarea de materiale cu continut obscen, ofensator, violent, defaimator, discriminator, rasist, sovin;
publicarea de materiale publicitare sau promotionale, sau alte forme de comercializare de produse sau servicii, fara
acordul prealabil al Societatii;
incarcarea, postarea, difuzarea sau transmiterea de continut pentru care utilizatorul nu are dreptul legal de
transmitere sau difuzare;
promovarea de instructiuni pentru realizarea de activitati ilegale sau criminale.
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Proprietate intelectuala
Societatea detine drepturile legale de utilizare a informatiilor si materialelor postate pe website. Tot ceea ce vedeti sau cititi
pe Website (cum ar fi imagini, fotografii, ilustratii, texte si alte materiale) este protejat prin drepturi de autor, marci
comerciale si alte legi privind proprietatea intelectuala.
Este interzisa efectuarea oricaror reproduceri, transformari, distribuiri sau comunicari publice, sau punerea la dispozitie,
extragerea, reutilizarea sau utilizarea, in orice alt mod, orice material si/sau informatie aflata pe acest Website.

Politica de Confidentialitate
Folosind acest website, puteti publica informatii si/sau pune astfel la dispozitia Societatii anumite date cu caracter personal.
Datele dumneavoastra cu caracter personal sunt puse la dispozitia Societatii conform Politicii de confidentialitate si protectie
a datelor cu caracter personal, termenii si conditiile acesteia fiind integrate in cadrul Contractului prin aceasta referinta.
Pentru informatii suplimentare despre aceasta politica, va rugam sa consultati pagina „Politica de confidentialitate si protectie
a datelor cu caracter personal”.

Masuri de Securitate
Implementam masuri de securitate rezonabile care sunt adecvate pentru detectarea existentei virusilor. Cu toate acestea,
trebuie sa aveti in vedere faptul ca masurile de securitate existente pentru sistemele informatice de pe internet nu sunt in
totalitate fiabile si ca, prin urmare, nu putem garanta neexistenta unor virusi sau a oricaror alte elemente care ar putea cauza
modificari ale sistemelor dvs.informatice sau ale datelor si fisierelor continute in sistemele dvs.
Societatea a adoptat masuri rezonabile pentru a asigura securitatea si confidentialitatea datelor care circula prin intermediul
Website-ului www.suporthr.ro si transmise prin sistemul sau informatic; Societatea verifica periodic ca site-ul,
serverul/serverele si mail-urile expediate de www.suporthr.ro sa nu contina virusi sau componente daunatoare. Cu toate
acestea, trebuie sa va informam ca transmiterea de date cu caracter personal pe internet (prin comunicare pe e-mail spre
exemplu) poate fi expusa unor vulnerabilitati de Securitate si ca atare, nu exista nicio posibilitate sau metoda de a proteja
datele cu caracter personal in mod absolut astfel incat sa nu poata fi accesate de catre terte persoane.
Furnizorul website-ului, in mod automat, colecteaza si stocheaza informatii in asa numitele inregistrari ale serverului, pe care
browser-ul folosit de utilizator le transmite catre noi in mod automat. Aceste informatii stocate pot include:
• Tipul si versiunea browser-ului folosit;
• Tipul sistemului de operare folosit;
• Referinta URL;
• Hostname-ul sau dispozitivul de pe care s-a facut accesarea;
• Data si ora la care serverul a primit informatiile.
Informatiile amintite mai sus nu pot face legatura cu o anumita persoana in mod individual. De asemenea, noi nu asociem
datele colectate cu informatii din alte surse. Cu toate acestea, ne rezervam dreptul de a revizui informatiile, ulterior in cazul
in care o suspiciune de utilizare in mod ilegal sau fara drept este supusa atentiei noastre.

Politica de utilizare a cookie-urilor
Site-ul www.suporthr.ro foloseste, ca majoritatea website-urilor, cookies, pentru a le oferi vizitatorilor o experienta placuta
atunci cand ne viziteaza pagina. Website-ul nostru foloseste cookie pentru a oferi servicii mai bune tuturor utilizatorilor care
ajung la noi. Cookie-urile sunt utile deoarece ajuta la realizarea unui continut adecvat utilizatorilor, prezentat intr-un mod
atractiv, ne ajuta ca site-ul nostru sa fie mai prietenos utilizatorilor si mai sigur.
Utilizarea cookie-urilor se supune Politicii privind utilizarea cookie-urilor, care face parte din prezentele Termeni si Conditii si
care este disponibila pe site.
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Modificare Termeni si Conditii
Societatea poate unilateral in orice moment, modifica, suspenda, schimba, adauga si elimina parti ale continutului furnizat
pe acest site.
Aceste Termene si Conditii pot fi modificate, oricand, fara niciun preaviz sau modificare, de aceea va rugam sa reveniti pe
aceasta pagina de fiecare data cand utilizati acest site.
Noile reguli isi vor produce efectul din momentul afisarii lor pe website.
Continuarea folosirii de catre membri a website-ului atesta acceptul acestora a noilor reguli.

Legea aplicabila si jurisdictia
Orice neintelegeri cu detinatorul website-ului sunt rezolvate pe cale amiabila de reprezentantii partilor. In cazul in care nu
este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile se vor adresa instantelor judecatoresti competente de la sediul
Societatii.
Legea aplicabila prezentului acord este legea romana, iar instantele de judecata competente sa solutioneze orice litigii
rezultand din sau in legatura cu prezentul document sunt instantele judecatoresti din Romania. Nu garantam ca materialele
incluse pe website sunt potrivite sau accesibile in orice alte teritorii si nici ca ele respecta legislatia din respectivele zone.
Persoanele care acceseaza website-ul nostru din afara Romaniei, o fac din propria lor initiativa si sunt responsabile sa respecte
legile locale.

Comunicari si reclamatii
Utilizatorii sunt invitati sa trimita comentarii, note, sugestii, observatii sau raportari privind incalcarea unor reguli de utilizare
a paginii la adresa de e-mail: office@suporthr.ro
Utilizatorii pot folosi aceasta adresa de mail si in cazul in care se considera vatamati in drepturile lor printr-o actiune a
furnizorului.
Furnizorul va raspunde in maxim 15 zile la toate sesizarile care sunt intemeiate si care contin datele de identificare ale
expeditorului si descrierea adecvata a situatiei la care se refera.
In plus, pentru orice intrebare despre modul in care datele persoanelor vizate sunt utilizate sau daca sunt necesare orice
lamuriri suplimentare in legatura cu orice aspect ce tine de prelucrarea datelor, acestea se pot adresa operatorului la adresa
din Mun. Bucuresti, Bd. Unirii nr. 78, Bl.J2, Ap.42, Sector 3, sau la adresa de e-mail: office@suporthr.ro

Ultima actualizare: 01.05.2019
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