POLITICA DE CONFIDENTIALITATE DATE CU CARACTER PERSONAL
Iti multumim ca iei in considerare mailul si solicitarea noastra, cand ne contactezi, cand ne raspunzi
la solicitari sau cand apelezi la serviciile noastre, ne incredintezi informatiile tale. Scopul acestei
politici de confidentialitate este sa iti explice ce date prelucram, de ce le prelucram si ce facem cu
ele. Iti luam in serios confidentialitatea si nu vindem niciodata liste sau adrese de e-mail. Fiind pe
deplin constienti de faptul ca informatiile tale personale iti apartin, facem tot posibilul sa le stocam
in siguranta si sa procesam cu atentie informatiile pe care le imparti cu noi. Nu oferim informatii
unor parti terte fara a te informa. Aceste informatii sunt importante. Speram ca le vei citi cu
atentie.
SCHIMBARI
Putem schimba aceasta Politica de confidentialitate in orice moment. Toate actualizarile si
modificarile prezentei Politici sunt valabile imediat dupa notificare, pe care o vom realiza prin
notificare pe e-mail.
INTREBARI SI SOLICITARI
Daca ai intrebari sau nelamuriri cu privire la prelucrarea datelor tale sau doresti sa iti exerciti
drepturile legale in legatura cu datele pe care le detinem sau daca ai ingrijorari cu privire la modul
in care tratam orice problema de confidentialitate, ne poti scrie la adresa de email: protectiadatelor@winmarkt.ro.
CE FEL DE INFORMATII COLECTAM?
Date personale ale candidatilor pentru o pozitie in cadrul Societatii
A. Datele personale pe care le prelucram
In vederea desfasurarii procesului de recrutare, precum si ulterior incheierii acestuia, pe parcursul
desfasurarii raporturilor de munca, vom colecta de la dvs. urmatoarele date personale:
•
•
•
•

datele dvs. de identificare (numele complet, sex, data nasterii);
datele dvs. de contact (de ex.: nr. de telefon, adresa, email);
datele inscrise in CV-ul transmis de dvs. (incluzand educatie, experienta profesionala, hobbyuri, etc.);
date privind informatiile rezultate din evaluarea dvs. (daca este cazul).

B. Cum colectam datele personale
Colectam datele personale pe care ni le furnizati in mod voluntar, atat raportat la momentul
trimiterii candidaturii dvs., cat si ulterior, la momentul interviului si/sau al evaluarii. Va informam
ca sunteti liber(a) sa decideti daca ne furnizati aceste date personale. Cu toate acestea, in lipsa
anumitor date necesare acestui proces (date prelucrate in temeiul unui interes legitim justificat),
desfasurarea procesului de recrutare nu este posibila. De asemenea, colectam date personale ale
dvs. necesare recrutarii dvs. si prin intermediul site-urilor de recrutare, in cazul in care ati depus
datele dvs. pe un astfel de website, sau ati aplicat la un anunt de angajare postat pe un astfel de
website.
Datele dvs. cu caracter personal sunt colectate de la dvs. in mod verbal, prin formulare scrise,
telefonic sau pe email.
C. Scopurile si temeiurile legale ale prelucrarii
Colectarea datelor dvs. personale este strict limitata la ceea ce este necesar pentru scopurile avute
in vedere de catre Winmarkt si se va limita strict la aceste scopuri:
i.
Activitati legate de desfasurarea procesului de recrutare:
- verificarea pregatirii dvs. si a compatibilitatii generale in cadrul Societatii si pentru postul
dorit.
ii.

Activitati privind asigurarea securitatii in cadrul Societatii,
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-

precum si orice alte activitati adiacente, daca sunt compatibile cu cele mentionate.

Orice prelucrare a datelor dvs. in scopurile mentionate anterior se intemeiaza pe consimtamantul
dvs. acordat in mod implicit prin exprimarea interesului fata de postul oferit de Societate.
D. Stocarea informatiilor
Datele dvs. personale vor fi stocate pentru o perioada limitata de timp, pentru stabilirea acesteia
luandu-se in considerare momentul finalizarii procesului de recrutare, precum si orice acord cu dvs.
prin care va exprimati interesul. In cazul in care nu veti fi recrutat(a) pentru postul avut in vedere,
vom pastra datele dvs. pentru a va contacta pe viitor cu privire la alte oportunitati care v-ar putea
interesa.
E. Persoane terte
Veti fi notificat cu privire la orice transfer viitor al datelor dvs. personale catre orice destinatar din
afara Societatii (fie persoana de drept privat, fizica sau juridica, autoritate publica sau orice alt
organism), cu exceptia situatiei in care un astfel de transfer sau dezvaluire este prevazut(a) in mod
expres de dreptul Uniunii Europene sau de dreptul national.
SECURITATEA DATELOR PERSONALE
Pentru noi, securitatea, integritatea si confidentialitatea datelor dvs. cu caracter personal sunt
foarte importante. Winmarkt va lua toate masurile organizatorice si tehnice considerate necesare in
acest sens.
Daca descoperim un incident cu privire la securitatea datelor personale care prezinta un risc pentru
drepturile si libertatile dvs. vom notifica Autoritatea Nationala de Supraveghere privind Prelucrarea
Datelor cu Caracter Personal (”ANSPDCP”) in termen de 72 de ore. Veti fi, de asemenea, informat(a)
personal cu privire la incidentul de securitate daca acesta este de natura sa prezinte un risc ridicat
pentru drepturile si libertatile dvs.
DREPTURILE DVS.
Aveti urmatoarele drepturi cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal:
a) Dreptul de acces la datele personale. Aveti dreptul de a solicita accesul la datele personale
cu privire la dvs. pe care le prelucreaza Societatea.
b) Dreptul de a obtine rectificarea sau stergerea datelor personale. Aveti dreptul de a solicita
rectificarea datelor personale incorecte, incomplete sau neactualizate, precum si stergerea
datelor dvs. personale, spre exemplu in cazul in care prelucrarea acestora nu este necesara
sau este nelegala sau atunci cand va retrageti consimtamantul pentru prelucrarea acelor
date pentru care anterior ati consimtit. Datele personale a caror retentie se face in
conformitate cu prevederile legale nu pot fi sterse.
c) Dreptul de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor personale. In situatiile prevazute de
lege, puteti solicita restrictionarea prelucrarii datelor dvs. cu caracter personal.
d) Dreptul la portabilitatea datelor dvs. personale. Puteti solicita transmiterea, fie catre dvs.,
fie catre un alt operator de date, a unei copii a datelor personale pe care Societatea le
prelucreaza cu privire la dvs.
e) Dreptul de a obiecta cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale. Puteti exercita acest
drept in legatura cu datele personale care nu sunt cerute de dispozitii legale imperative,
care nu sunt necesare pentru executarea contractului incheiat cu Societatea si care nu sunt
solicitate de catre Societate pe baza intereselor sale legitime. De asemenea, aveti
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posibilitatea de a va retrage consimtamantul cu privire la datele personale astfel furnizate,
retragere ce poate fi exprimata oricand si care conduce la stergerea datelor personale
respective din baza noastra de date in cel mai scurt timp; cu privire la celelalte date
personale colectate in temeiul unei obligatii legale sau in temeiul unui interes legitim al
Societatii, retragerea consimtamantului nu produce niciun efect.
Exercitati-va drepturile
Daca aveti orice intrebari cu privire la prelucrarea datelor dvs. personale sau daca doriti sa ne
adresati o solicitare, precum si sa va exercitati oricare din drepturile dvs. cu privire la prelucrarea
datelor personale, ne puteti contacta la sediul nostru sau folosind datele de contact de mai jos:
adresa de e-mail GDPR: protectiadatelor@winmarkt.ro
Fiecare solicitare va fi analizata in cel mai scurt timp posibil, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la
data primirii solicitarii.
Aplicabilitate
Aceasta Nota de informare este valabila incepand cu data de 25 Mai 2018.
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