Informarea candidaților privind protecția
datelor cu caracter personal
Această notă descrie procesul pe care îl parcurgem cu privire la datele personale pe care le
prelucrăm în legătură cu tine, în timp ce candidezi pentru un post al companiei noastre. În
colectarea acestor informații, noi acționăm în calitate de operator de date și, prin lege, suntem
obligați să îți furnizăm informații despre noi, despre motivul și modul în care folosim datele tale
și despre drepturile pe care le ai asupra acestora.

Datele noastre de identificare
S.C. ADVAHOO S.R.L., cu sediul în Bd. Unirii 37, Sector 3, București, România, punct de
lucru situat în Piața Charles de Gaulle nr. 13, București, România, înregistrată la Registrul
Comerțului sub nr. J40/1018/2011, CUI RO27977610, e-mail advahoo@advahoo.ro, este o
companie de software specializată în dezvoltarea de soluții pentru industria financiar-bancară
și este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal, pe care le colectează
direct de la tine sau din alte surse, în cadrul procesului de recrutare.
Potrivit legislației europene1 și naționale2 din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal,
compania noastră, în calitate de potențial angajator al tău, este operator de date cu caracter
personal pentru că stabilește scopurile și mijloacele prelucrării datelor tale. Pentru ca datele
personale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri
tehnice și organizatorice, cu scopul de a proteja informațiile tale personale.

Candidatul – persoană vizată
Conform prevederilor Regulamentului GDPR, care stabilește cadrul legal al prelucrării datelor
cu caracter personal, tu, candidat pentru un post vacant în cadrul companiei noastre, ești
o persoană vizată, adică o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet
transparenți în privința prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în
orice moment, drepturile, am luat măsuri pentru a facilita interacțiunea dintre noi.

1
2

https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj
https://www.dataprotection.ro/servlet/ViewDocument?id=1520

Angajamentul Nostru
Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luat
angajamentul să respectăm legislația europeană și națională privind protecția datelor cu
caracter personal și, implicit, următoarele principii:


Legalitate, echitate și transparență

Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna transparenți în privința informațiilor
pe care le utilizăm iar tu ești informat corespunzător în privința acestora.


Controlul îți aparține

În limitele legii, îți oferim posibilitatea de a examina, modifica și șterge datele personale pe
care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita întregul set de drepturi pe care îl deții cu privire
la aceste date.


Integritatea datelor și limitarea scopului

Utilizăm datele numai în scopul recrutării sau în noi scopuri compatibile cu cel inițial. În toate
cazurile, scopurile noastre sunt în concordanță cu legislația. Luăm măsurile necesare pentru
a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete și actualizate.


Securitate

Am obținut o certificare ca urmare a implementării unor măsuri interne conforme cu cerințele
Standardului Internațional ISO/IEC 27001:2013 privind Securitatea Informației, asigurând o
protecție corespunzatoare tuturor resurselor informaționale ale companiei. Prin urmare,
prelucrăm informațiile tale în baza unor proceduri eficiente, care garantează protecția datelor
cu caracter personal la un nivel înalt. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nicio
aplicație și nicio conexiune la internet nu sunt complet sigure.

Informațiile Tale
Ce fel de informații colectăm despre tine?
În procesul de recrutare, este posibil să ne furnizezi sau să primim din alte surse informații
incluzând:






Date de identificare (nume și prenume, data nasterii etc.)
Date de contact (numar de telefon, adresa de e-mail)
Calificari
Date privind experienta profesionala
Alte date pe care tu le furnizezi prin intermediul C.V.-ului tău (inclusiv fotografia)
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Surse din care putem obține informațiile tale
Putem afla datele tale personale ca urmare a accesarii unei platforme online care intermediază
contactul dintre candidati în căutare de oportunități de internship/angajare și companiile care
oferă astfel de oportunități prin publicarea unui anunț pe site. Pentru facilitarea interacțiunii,
site-ul permite crearea de conturi atât pentru candidati, cât și pentru angajatori.
Prin intermediul contului creat, compania angajatoare furnizează informații despre obiectul
său de activitate și postează un anunț cu privire la tipul de internship pe care îl oferă. Candidații
aplică în mod voluntar, punând la dispoziția angajatorului C.V.-ul personal, pe care îl realizează
prin completarea unor câmpuri predefinite, existente pe site la momentul creării contului și
actualizării profilului.
Ca atare, compania noastră consultă și, în unele cazuri utilizează opțiunea de descarcare a
acestor C.V.-uri pentru a analiza datele candidaților, cu scopul de a verifica studiile și
aptitudinile acestora și pentru a decide care dintre aceștia vor ajunge în etapa interviului.
Nu avem legătură cu modul in care diverse platforme îți procesează datele prin intermediul
site-urilor lor, acestea stabilindu-si propriile mijloace si scopuri de prelucrare a datelor.
Putem obtine datele tale si ca urmare a primirii unei recomandari sau accensand site-uri de
tip LinkedIn, spre exemplu. In toate cazurile, iti vom colecta datele doar daca intentionam sa
te contactam, iar datele vor fi prelucrate exclusiv in scopul recrutarii.

Motive pentru care prelucrăm datele tale
Colectăm informațiile tale în scopuri determinate și legitime, precum:




Pentru a putea comunica cu tine;
Pentru a examina studiile și competențele tale și pentru a analiza capacitatea ta
de a merge mai departe la interviu;
În vederea încheierii și executării unui contract;

Bază legală pe care o utilizăm pentru prelucrare



Prelucrarea este necesară pentru a putea face demersuri în vederea încheierii
unui contract cu tine. – Articolul 6, alineatul (1), litera b) GDPR;
Prelucrarea se realizează în baza interesului nostru legitim de a gestiona procesul
de recrutare în calitate de angajator, alegând profilul candidatului care considerăm că
se potrivește cel mai bine cerințelor postului nostru.
Având în vedere faptul că deții așteptări rezonabile în privința prelucrării datelor tale
personale de către angajatori întrucât îți furnizezi datele în mod benevol pe o platformă
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de recrutare sau pe un site cu focus exlusiv pe zona profesională, considerăm că
scopurile noastre sunt compatibile iar interesul nostru legitim nu aduce atingere
drepturilor și libertăților tale. Mai mult, în considerarea acestei prelucrări, îți garantăm
confidențialitatea datelor și te asigurăm că îți protejăm informațiile cu maximă
prudență. - Articolul 6, alineatul (1), litera f) din cadrul GDPR

Timpul de păstrare a datelor
Stocăm datele tale cu caracter personal doar pe perioada necesară îndeplinirii scopurilor
recrutării. Dacă nu vei primi o ofertă de muncă în urma finalizării procesului de recrutare, noi
vom înceta să prelucrăm datele personale care îți aparțin, ștergându-le permanent din
sistemele noastre informatice.
În situația în care decidem să te angajăm, vom păstra în deplină siguranță datele tale
personale, atât pe cele în format electronic, cât și pe cele în format fizic. Indiferent de suportul
pe care se află (fizic sau electronic), datele vor fi păstrate în locații securizate, cu drept de
acces restricționat iar permisiunea de prelucrare a datelor personale care îți aparțin va fi
acordată numai unui număr redus de persoane, abilitate să proceseze date privind resursele
umane.
La încheierea perioadei de recrutare, îți vom putea solicita informații suplimentare în vederea
încheierii contractului individual de muncă.
Reține faptul că în anumite situații expres reglementate, stocăm datele pe perioada care ne
este impusă de lege, ca de exemplu păstrarea dosarelor de personal pe o durată de 75 de ani
de la crearea lor sau păstrarea ștatelor de plată pe o durată de 50 de ani.

Transmiterea datelor tale personale
Ca regulă, nu dezvăluim terților datele candidaților nostri.
Cu toate acestea, pot exista cazuri în care un astfel de transfer de date să aibă loc. În această
situație, depunem în permanență eforturi pentru a ne asigura că terții cu care interacționăm
au implementat măsuri adecvate de protecție și securitate. În contractele existente cu aceștia
am introdus clauze de confidențialitate, astfel încât datele tale să fie protejate. Te vom informa
cu privire la identitatea terților înainte de transmiterea datelor tale personale sau într-un termen
rezonabil și ne vom asigura că orice transfer este legitim, având la bază consimțământul tău
sau alt temei juridic.
Terții cu care interacționăm sunt selectați cu o grijă deosebită astfel încât datele tale să fie
prelucrate doar în scopurile pe care noi le indicăm.
Dacă va fi cazul, vom furniza, de asemenea, informațiile tale cu caracter personal și către
parchet, poliție, instanțele judecătorești și alte organe abilitate ale statului, în baza și în limitele
prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate.
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Ne vom asigura, în limite rezonabile, că datele tale nu părăsesc Spațiul Economic European,
însă, în măsura în care vom transfera date către state din afara SEE, ne vom preocupa, în
toate cazurile, ca transferurile să fie legitime, având la bază consimțământul tău explicit sau
alt temei legal.

Drepturile tale
Drepturile tale conform Regulamentului GDPR sunt următoarele:
 Dreptul de retragere a consimțământului, dacă prelucrarea datelor tale se bazează pe
consimțământ
 Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor tale
 Dreptul de acces asupra datelor
 Dreptul de a rectifica datele inexacte sau incomplete
 Dreptul de ștergere („dreptul de a fi uitat”)
 Dreptul la restricționarea prelucrării
 Dreptul de a transmite datele pe care le avem despre tine către alt operator
 Dreptul de a te opune prelucrării datelor
 Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată,
inclusiv crearea de profiluri
 Dreptul de a te adresa justiției
 Dreptul de depune o plângere în fața unei Autorități de Supraveghere
Te rugăm să reții că:
 Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise,
semnate și datate, la adresa de e-mail a DPO-ului nostru: dpo@advahoo.ro. De
asemenea, ai posibilitatea să apelezi la Formularul privind cererile persoanelor
vizate, pe care ți l-am pus la dispoziție pe site-ul nostru.
 Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare
cerere primită va fi analizată, astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu.
În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita exercitarea drepturilor.
Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra
motivelor refuzului și asupra dreptului de a depune o plângere la Autoritatea de
Supraveghere și de a te adresa justiției.
 Vom încerca să răspundem solicitării în termen de 30 de zile. Cu toate acestea,
termenul poate fi prelungit în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea
cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea de a te identifica într-un
termen util.
 Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm iar tu nu ne furnizezi
informații suplimentare pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm
curs solicitării.
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Întrebări, solicitări și exercitarea drepturilor
Dacă ai întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau dorești să îți exerciți
drepturile legale în legătură cu datele pe care le deținem, ne poți scrie inclusiv la adresa de email: advahoo@advahoo.ro.
Datele de contact ale Responsabilului cu protecția datelor sunt:
Adresă e-mail:

dpo@advahoo.ro

Telefon:

0721 240 482

Modificări frecvente
Aceasta versiune este din august 2020. Putem schimba și îmbunătăți aceasta Notă de
informare în orice moment. Toate actualizările și modificările prezentei informări sunt valabile
imediat după notificare, pe care o vom realiza prin afișare pe site, prin transmiterea unui email sau prin orice metoda avem la dispoziție pentru a lua legătura cu tine.
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