
Politică de confidențialitate pentru 
portalul AMN Insight 

AMN Assessment Ro este un editor educational care oferă diferite produse și servicii 
digitale, “instrumente digitale de invățare”, “instrumente de testare și consiliere 
școlară” care sunt utilizate în educație și în care sunt procesate date cu caracter 
personal. Tratăm cu maxima atenție toate aspectele și procesele care implică date cu 
caracter personal. 

AMN Assessment Ro a elaborat “Regulamentul de confidențialitate al organizației”, dar 
aderă și la “Convenția resurselor digitale de predare și confidențialitate - Predare și 
testare”, convenție care stipulează că o Instituție de învățământ este “OPERATORUL DE 
DATE CU CARACTER PERSONAL” și responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter 
personal într-un sens juridic. Ca rezultat, Instituțiile de învățământ au și controlează 
datele prelucrate în cadrul materialelor didactice. AMN Assessment Ro este un 
"procesator", care execută prelucrarea în numele unei Instituții de învățământ. 

Condițiile care se aplică în acest sens sunt stabilite în ACORDUL DE PROCESARE A 
DATELOR CU CARACTER PERSONAL al AMN Assessment RO. Această politică de 
confidențialitate constituie o parte inseparabilă a Acordului de procesare, dar și o formă 
de informare asupra instumentelor noastre digitale de învățare și despre prelucrarea 
datelor asociate. Acest lucru clarifică și ce fel de date cu caracter personal transferați 
către AMN Assessment Ro pentru procesarea acestor date. Această politica de 
confidențialitate vă permite de asemenea să informați părinții și participanții din 
domeniul educației despre prelucrarea datelor cu caracter personal. 



1. Informații generale 

Numele instrumentului. Această politică de confidențialitate se 
referă la portalul AMN Insight și include 
următoarele instrumente: 

- “TestToolkit” 

- “TestToolkit Magyar” 

- “Evaluare Psihosomatica” 

- “Eu, la scoala si acasa” 

- “Orientare scoalara si consiliere 
educationala” 

- “Consiliere educationala si orientare 
in cariera” 

- “Chestionar OSP”

Date procesator si locatie. AMN Assessment Ro SRL este un furnizor 
de resurse de învățare digitală și este 
situat în Cisnădie, strada Stejarului 
20A, județul Sibiu.

Scurtă explicație de funcționare a 
produselor și serviciilor.

AMN Assessment Ro este un editor 
educational care oferă diferite produse 
și servicii digitale, “instumente digitale 
de învățare”, “instrumente de testare și 
consiliere școlară”. 

Prelucrarea datelor cu caracter 
personal în cadrul acestor instrumente 
digitale se referă la: 
- asigurarea accesului la instrumentele 

digitale prin intermediul unei 
proceduri de autentificare; 

- completarea și standardizarea unuia 
sau mai multor instrumente; 

- feedback-ul testării prin rapoarte 
individuale și de grup; 

- informații despre profesori, mentori 
și consilieri școlari. 

Link. https://amn.ro

Utilizatori. Resursele digitale de învățare sunt 
destinate utilizării de către participanții 
din domeniul educației, profesori, 
mentori, consilieri de carieră și 
management școlar.

https://amn.ro


2.  Scopuri pentru prelucrarea datelor cu caracter personal 

AMN Assessment Ro face o distincție clara intre prelucrarea care face parte integrantă 
din serviciul oferit și prelucrarea opțională a datelor cu caracter personal. 

Procesele care formează o parte inseparabilă a portalului AMN Insight. 

Procesarea datelor cu caracter personal pe care o realizează AMN Assessment Ro are ca 
scop educația și urmărește să ajute elevii folosind materialele digitale de învățare, 
sprijinind astfel Instituțiile de învățământ. 

Următoarele operațiuni de procesare se desfășoară atunci, când prin intermediul 
portalului AMN Insight, utilizați instrumentele noastre: 

- teste si chestionare online; 
- evaluarea online și standardizarea acestor instrumente; 
- stocarea rezultatelor obținute;  
- feedback-ul către Instituția de învățământ prin rapoarte individuale și de grup; 
- evaluarea rezultatelor unui student în raport cu rezultatele unui grup normativ; 
- posibilitatea de a utiliza resursele digitale de învățare; 
- obținerea accesului la resursele digitale de învățare oferite, inclusiv identificarea, 

autentificarea și autorizarea; 
- securitatea, controlul și prevenirea utilizării abuzive sau necorespunzătoare a datelor 

cu caracter personal prelucrate; 
- continuitatea și buna funcționare a instrumentului digital de învățare, inclusiv 

întreținerea efectuată, realizarea unei copii de rezervă, realizarea de îmbunătățiri 
după găsirea de erori sau inexactități și primirea de sprijin; 

- analizele pentru îmbunătățirea educației se fac cu date de cercetare anonime; 



3. Categorii și tipuri de date cu caracter personal 

Atunci când se utilizează materialele digitale de învățare prin portalul AMN Insight, se 
procesează numai identificarea datelor personale. 

Descrierea datelor personale 
prelucrate:

Datele personale prelucrate pentru 
autorizare și autentificare. 

Obținerea accesului la resursele de 
învățare digitale se realizează prin 
contul creat pe baza: • adresei de e-
mail; • parola: 

Datele cu caracter personal prelucrate: 

După ce vă conectați la portalul AMN 
Insight se procesează următoarele 
informații cu caracter personal: 

• numele; 
• clasa;  
• genul; 
• Adresa e-mail (profesor, consilier 

scolar); 

Date optionale cu caracter personal: Nici una. 

Tipuri de date: Prin intermediul resurselor digitale de 
învățare care sunt disponibile prin 
portalul AMN Insight, sunt procesate 
categorii speciale de date cu caracter 
personal în sensul articolului 9 al GDPR: 

- Rezultatele testelor privind 
personalitatea și / sau capacitatea 

- Date pentru evaluarea posibilelor 
probleme de învățare, sprijinul în 
învățare, experienta de lucru, mediul 
de viata. 

Pe baza rezultatelor utilizării resurselor 
digitale de învățare disponibile prin 
intermediul portalului AMN Insight, 
Instituția de învățământ în sine poate 
trage concluzii cu privire la posibilele 
limitări ale dezvoltării învățării și a 
cauzei sale. Considerăm că rezultatele 
de învățare și datele utilizatorilor noștri 
sunt în orice moment date sensibile și 
confidențiale, de aceea dorim să vă 
asigurăm că sistemele noastre sunt 
fiabile și sigure.



4. Date de contact 

Pentru întrebări sau comentarii referitoare la această politică de confidențialitate sau la 
utilizarea resurselor digitale de învățare, vă rugăm să ne contactați: AMN Assessment Ro 
SRL, strada Stejarului 20A, Cisnădie, județul Sibiu, telefon 0369 401 406, 0744535891 
sau email info@amn.ro. 

ADMINISTRATOR 

Ștefana-Maria van der Neut

Perioada de depozitare: AMN Assessment Ro elimină datele 
personale obținute în portalul AMN 
Insight după o perioadă de timp: 

- datele studenților/elevilor vor fi 
șterse la sfârșitul anului școlar în care 
a avut loc testarea. 

- datele personalului didactic, profesori 
și consilieri școlari vor fi șterse dacă 
nu se încheie un nou contract de 
colaborare. 

Instituția de învățământ poate încheia 
acorduri separate cu AMN Assessment 
Ro, în care datele prelucrate, inclusiv 
sub formă de rapoarte (pdf), sunt 
încărcate în sistemul de administrare 
școlară al instituției de învățământ. 

După încărcarea acestor date, instituția 
de învățământ este responsabilă pentru 
perioada de păstrare.

mailto:info@amn.ro

	Politică de confidențialitate pentru
	portalul AMN Insight

