Termeni și condiții generale de utilizare a serviciilor
AMN ASSESSMENT RO SRL
Acești Termeni și Condiții descriu condițiile în care sunt furnizate serviciile online ale S.C. AMN
ASSESSMENT RO S.R.L. (numită în continuare „AMN”). Prin utilizarea acestor servicii, utilizatorii
confirmă faptul că au citit și au înțeles acești Termeni și Condiții de utilizare, și că se vor conforma
întocmai acestora. Condițiile generale exprimate în acest document se aplică în toate relațiile legale
dintre AMN pe de o parte și utilizatorii serviciilor acesteia pe de altă parte, în afară de cazul în care
părțile s-au înțeles explicit altfel.
Versiunea A/06/05/2014

înregistrată la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării

Datelor cu Caracter Personal cu numărul 2447.
Articolul 1 / Definiții
1. Înregistrare: Înregistrarea pe serverele online AMN, prin completarea datelor solicitate în
formularul de înregistrare și acceptarea Termenilor și a Condițiilor.
2. Aplicare: Formularul online prin care utilizatorul se poate abona la acest Serviciu.
3. Conexiune: Capacitatea de a utiliza Serviciul prin intermediul unei conexiuni la internet.
4. Acceptare: acceptarea utilizatorului de către AMN. Utilizatorul va fi informat prin e-mail
sau prin alt mijloc electronic de informare despre această acceptare.
5. Termeni: denumirea prescurtată a acestor Termeni și Condiții (de utilizare) ale serviciilor
AMN.
6. Cod: codul de înregistrare atribuit de către AMN utilizatorului, constituit dintr-o combinație
de caractere.
7. Baza de date: o colecție de informații de identificare a utilizatorilor.
8. Serviciu (servicii): serviciul AMN desfășurat prin „Insight”, un portofoliu digital educațional,
stabilit pe o infrastructură tehnică a AMN și accesibil terților prin internet, care cuprinde
informații ce pot fi accesate și interschimbate prin mijloace electronice între utilizatori și
între aceștia și terți, precum și alte informații ce pot fi publicate prin rețeaua Internet.
9. Utilizator: persoana cu care se încheie un acord prin completarea (online) a informațiilor
din formularul de înregistrare, sau orice altă persoană care utilizează serviciul.
10. Nume de utilizator: adresa de e-mail a unui utilizator, compusă din litere, cifre și/sau
semne de punctuație, prin care, în combinație cu parola, se poate obține accesul la Serviciu.
11. Acord / Abonament: acordurile dintre AMN și utilizatorul, prin care este pusă la dispoziția
acestuia o conexiune la serviciu.
12. Declarație de confidențialitate: declarația AMN prin care se obligă ca, în punerea în
aplicare a serviciului, va acționa în conformitate cu legile în vigoare privind
confidențialitatea și cu propria politică de confidențialitate.
13. An școlar: anul școlar în care este oferit serviciul, începând de la 1 septembrie al acelui an
și până la 31 august al anului următor.

14. AMN: acolo unde este menționat în Termenii și Condițiile generale de utilizare. înseamnă
S.C. AMN ASSESSMENT RO S.R.L., J32/1769/2004, CUI: 16965857. cu sediul în Cisnădie, str.
Stejarului nr. 20A/4, jud. Sibiu.
15. Parola: o combinație aleasă de utilizator compusă din litere, cifre și/sau semne de
punctuație, prin care, în combinație cu numele de utilizator, se poate obține accesul la
Serviciu.
16. Conținut: tot ceea ce vedeți/citiți pe acest site (amn.ro) precum și în cadrul aplicațiilor
individuale găzduite în subdomenii pe acest site (de forma: aplicatie.amn.ro), ca de
exemplu: toate textele, fotografiile, ilustrațiile, graficele, clipurile audio, clipurile video și
clipurile audio-vizuale
Articolul 2 / Generalități
1. Acești Termeni și Condiții de aplică tuturor raporturilor juridice dintre AMN și utilizator, în
orice situație, și sunt, prin urmare, aplicabile pentru orice utilizare a serviciului, fiecare
acord și orice utilizare a altor servicii sau produse AMN, în afara cazului în care s-a convenit
altfel. Utilizatorul acceptă că serviciul, sau orice alte servicii sau produse menționate sau
referite în acești Termeni și Condiții generale de utilizare, pot fi oferite prin intermediul unor
părți terțe.
2. Utilizatorul nu se poate deroga de la prevederile acestor Termeni și Condiții, decât în cazul
în care abaterea a fost permisă de comun acord, în scris, de către AMN.
3. Aplicarea oricăror alți termeni și condiții generale de către utilizator este interzisă în mod
expres de către AMN.
Articolul 3 / Prelucrarea datelor cu caracter personal
S.C. AMN ASSESSMENT RO S.R.L. („AMN”) este înregistrată în Registrul de evidenta a prelucrărilor de
date cu caracter personal sub numărul 2447.
Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea
datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată si completată, AMN are
obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele
personale pe care utilizatorii serviciilor acesteia le furnizează.
Scopul colectării datelor este: informarea utilizatorilor / clienților (Cumpărătorilor serviciilor)
privind situația contului lor din aplicațiile găzduite pe amn.ro, informarea utilizatorilor/clienților
privind evoluția si starea serviciilor, evaluarea produselor si serviciilor oferite, activități comerciale,
de promovare a produselor și a serviciilor, de marketing, de publicitate, administrative, de
dezvoltare, de cercetare de piață, de statistică, de urmărire si monitorizare a vânzărilor și
comportamentul consumatorului.
Prin completarea datelor în formularele de creare de cont cadru didactic/profil educațional elev,
declarați că acceptați necondiționat ca datele dvs. personale să fie incluse în baza de date a AMN,
înregistrată în registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal sub numărul
2447, și vă dați acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate,
utilizate și prelucrate nelimitat teritorial și/sau temporar de către AMN și colaboratorii săi pentru

desfășurarea și/sau derularea de către AMN și colaboratorii săi de activități administrative, de
dezvoltare și de statistică.
Prin citirea acestor Termeni si Condiții ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile
prevăzute de lege, respectiv dreptul de informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție,
dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiției
în caz de încălcare a drepturilor sale garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu
privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Totodată, aveți
dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. personale și de a solicita ștergerea totală sau parțială
a acestora.
Pe baza unei cereri scrise, datate si semnate, expediate pe adresa: S.C. AMN ASSESSMENT RO
S.R.L., Str. Stejarului, Nr. 20/A, Cisnădie, Jud. Sibiu, vă puteți exercita, în mod gratuit, următoarele
drepturi:
- o dată pe an, să vi se confirme faptul ca datele personale sunt sau nu prelucrate;
- să interveniți asupra datelor transmise;
- să vă opuneți prelucrării datelor pentru motive întemeiate și legitime legate de situația lor
particulară;
- să solicitați ștergerea datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de lege.
AMN nu promovează SPAM-ul. Orice utilizator/client care a furnizat explicit adresa sa de email în
aplicațiile de pe site-ul amn.ro poate opta pentru ștergerea acesteia din baza noastră de date.
Informațiile pe care ni le furnizați vor fi utilizate in scopul pentru care le-ați furnizat, pentru a
administra, a sprijini si a evalua serviciile noastre si a preîntâmpina încălcarea securității, a legii și
a termenilor noștri contractuali.
De asemenea, AMN poate furniza datele dumneavoastră cu caracter personal altor companii cu
care se afla in relații de parteneriat, dar numai in temeiul unui angajament de confidențialitate din
partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate in siguranță și că furnizarea
acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizori de
servicii informatice, curierat, servicii de plată/bancare sau alte servicii, alte companii cu care putem
dezvolta programe comune de dezvoltare a produselor și serviciilor noastre.
Informațiile dumneavoastră cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchet, Poliție, Instanțele
judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și ca
urmare a unor cereri expres formulate.
Articolul 4 / Drepturi de autor
Tot Conținutul acestui site este protejate de legislația dreptului de autor, precum și de către toate
tratatele internaționale aplicabile in domeniul dreptului de autor.
Drepturile de autor la Conținut sunt proprietatea AMN, a uneia dintre companiile ale cărui afiliat
este AMN, sau a unor terțe parți care au cedat licențe pentru materiale către AMN. Conținutul
complet al acestui site este protejat de copyright ca operă colectivă, conform cu legislația aplicabilă

in materie de drepturi de autor si copyright, iar AMN este singurul care deține drepturile de a
selecționa, coordona, aranja, îmbunătății, completa, modifica, sau șterge informațiile care fac parte
din Conținut.
Aveți dreptul de a descarcă, salva, imprima și copia anumite parți ale Conținutului acestui site, cu
condițiile următoare:


de a folosi conținutul descărcat doar în scopuri personale, necomerciale;



de a nu publica Conținutul sau doar o parte pe alte site-uri web;



de a nu publica sau difuza Conținutul sau doar o parte în orice alt suport media;



de a nu modifica sau deteriora Conținutul sau de a șterge sau modifica indicațiile dreptului
de autor, copyright, marcă înregistrată sau alte mențiuni de confidențialitate;

Cu excepția condițiilor de mai sus, nu aveți dreptul de a copia, descărcă, printa, publica, afișa,
procesa, distribuii, transmite, transfera, traduce, modifica, adăuga, actualiza, compila sau
transforma/adapta în orice formă conținutul sau părți din acesta fără obținerea prealabila a unui
acord scris din partea AMN.
Cu excepția celor indicate mai sus, in mod expres, descărcarea conținutului acestui site nu conferă
nici un drept, nici un titlu privitor la conținutul descărcat. Cu excepția unei autorizări limitate,
neexclusive de utilizare a acestui site web, garantată mai sus, nici o condiție inclusă în acești
termeni de utilizare sau în acest site web nu ar trebui interpretată ca un drept de exploatare, fie el
implicit sau altfel exprimat, a unui drept sau a unei licențe a drepturilor de autor sau de copyright,
de marcă înregistrată, de brevet sau de orice alt drept de proprietate intelectuală aparținând AMN
sau oricărei alte terțe părți.

