INFORMARE POTENTIALI ANGAJATI (CANDIDATI) PRIVIND
PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL SI
SPECIAL
(cf. art.13 și 14 din Regulamentul UE nr.679/2016)
Valabila la data de: 25.05.2018
1. Identitatea și datele de contact ale Operatorului

S.C. CERTINSPECT REGISTER S.R.L., cu sediul în str. Zambilelor 96, etaj 1, sector 2,
Bucuresti, înregistrată în Registrul Comerţului sub nr.J40/13045/2017, CUI RO 37991905,
website: www.certinspect.ro, e-mail: office@certinspect.ro
2. Datele de contact ale responsabilului pentru protecția datelor sau ale
persoanei desemnate pentru protectia datelor cu caracter personal, dupa caz:

E-mail: office@certinspect.ro
3. Scopul/scopurile prelucrării
Prelucrăm datele dumneavoastră personale în scopul incheierii unui contract individual de
muncă/contract de colaborare.
4. Temeiul/temeiurile legal/e al/e prelucrării
Prelucrarea este necesară pentru a face demersurile necesare înainte de încheierea unui
contract – art.6, alin.1, lit.b din Regulamentul UE 679/2016.
5. Categoriile de date cu caracter personal/date cu caracter special prelucrate
Prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, număr de
telefon, e-mail, date privind studiile, semnatura.
În cazul în care interviurile sunt furnizate în sistem de videoconferință, suplimentar se vor mai
prelucra: vocea, imaginea.
Va rugam sa anonimizati toate celelalte date cu caracter personal din documentele pe care ni
le trimiteti, inclusiv CV (ex: CNP, domiciliu, serie și număr CI, imagine).
6. Destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate
Datele dumneavoastră cu caracter personal mentionate mai sus, in functie de scopul
prelucrarii specifice, vor fi transmise catre departamentele relevante din cadrul S.C.
CERTINSPECT REGISTER S.R.L.
În cazul în care interviurile sunt prestate în sistem de videoconferință, datele dumneavoastră
cu caracter personal (nume, prenume, adresă de email, imagine, voce) vor fi transmise către
furnizorul soluției (ex: Zoom Video Comunications Inc., al cărei sediu este în Statele Unite ale
Americii. Mai multe informații despre politica de confidențialitate a acestei societăți puteți găsi
aici: https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html)
7. Datele cu caracter personal furnizate vor fi transferate către operatori sau
organizații transfrontaliere
În cazul în care interviurile sunt prestate în sistem de videoconferință, datele dumneavoastră
cu caracter personal (nume, prenume, adresă de email, imagine, voce) vor fi transmise către
furnizorul soluției (ex: Zoom Video Comunications Inc., al cărei sediu este în Statele Unite ale
Americii. Mai multe informații despre politica de confidențialitate a acestei societăți puteți găsi
aici: https://zoom.us/docs/en-us/privacy-and-security.html)
8. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal furnizate sau criteriile în
funcție de care se va determina această perioadă
Limităm durata de stocare a datelor dumneavoastră personale la 6 luni dupa primirea
acestora, in cazul in care nu se decide angajarea dvs sau încheierea unui contract de
colaborare.
9. Drepturile pe care le aveți față de prelucrarea datelor dumneavoastră cu
caracter personal:
În conformitate cu dispozițiile art. 15-22 din Regulamentul UE 679/2016, aveți următoarele
drepturi referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
1. dreptul de acces: dreptul de a obtine din partea Operatorului o confirmare ca se
prelucreaza sau nu date personale care vă privesc si, in caz afirmativ, accesul la datele
respective si la anumite informatii conform legii.
2. dreptul la rectificare: dreptul de a obtine de la Operator rectificarea datelor cu caracter
personal inexacte care vă privesc si/sau completarea datelor cu caracter personal care sunt
incomplete.

3. dreptul la stergerea datelor (dreptul de a fi uitat): dreptul de a obtine din partea
Operatorului stergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, doar daca:
(a) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care
au fost colectate sau prelucrate;
(b) vă retrageți consimtamantul pe baza caruia are loc prelucrarea (in conditiile în cazul în
care prelucrarea s-a făcut pe baza consimțământului dumneavoastră) si nu exista niciun alt
temei juridic pentru prelucrare;
(c) vă opuneți prelucrarii datelor cu caracter personal care vă privesc (inclusiv crearii de
profiluri) si nu există motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveşte prelucrarea sau
persoana vizata se opune prelucrarii in scop de marketing direct (inclusiv crearii de profiluri);
(d) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
(e) datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale care
revine Operatorului in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern sub incidenta caruia se
afla Operatorul;
(f) datele nu sunt necesare pentru si/sau in legatura cu executarea contractului;
(g) dupa expirarea perioadei pentru care Operatorul are o obligatie legala de pastrare si/sau
arhivare a datelor cu caracter personal;
(h) prelucrarea datelor nu este necesara pentru exercitarea dreptului la libera exprimare si
informare;
(i) prelucrarea datelor nu este necesara pentru respectarea unei obligaţii legale care prevede
prelucrarea in temeiul dreptului Uniunii sau al dreptului intern care se aplica Operatorului;
(j) prelucrarea datelor nu este necesara pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui
drept in instanta;
(k) in alte cazuri prevazute de lege, in conditiile, limitele si cu respectarea exceptiilor
prevazute de lege.
4. dreptul la restrictionarea prelucrarii, dacă:
(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care îi permite Operatorului să verifice
exactitatea datelor;
(b) prelucrarea este ilegală, și vă opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în
schimb restricţionarea utilizării lor;
(c) Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar
Dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
instanţă; sau
(d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu prevederile legale, pentru intervalul de timp în
care se verifică dacă drepturile legitime ale Operatorului prevalează asupra celor ale
dumneavoastră.
Dupa restrictionarea prelucrarii, datele cu caracter personal nu mai pot fi prelucrate (cu
exceptia stocarii), decât cu consimtamantul dumenavoastră si/sau in cazurile prevazute de
lege. Aveți dreptul să ne solicitați o informare cu privire la destinatarii carora le-au fost
divulgate datele cu caracter personal, carora le-am comunicat orice rectificare sau stergere a
datelor cu caracter personal sau restrictionare a prelucrarii efectuate la solicitarea
dumneavoastră.
5. dreptul la portabilitate: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc şi
pe care le-a furnizat Operatorului într-un format structurat, utilizat în mod curent şi care poate
fi citit automat şi dreptul dumneavoastră de a transmite aceste date altui operator, fără
obstacole din partea Operatorului, în cazurile si conditiile prevazute de lege.
Aveți dreptul de a solicita ca datele cu caracter personal să fie transmise direct de la un
operator la altul acolo unde acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal se aplică in conditiile si in limitele
prevazute de lege.
6. dreptul la opozitie: dreptul de a vă opune, in orice moment, din motive legate de situaţia
particulară în care vă aflați, prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc si creării de
profiluri, in conditiile legii, cu exceptia cazului in care Operatorul are motive legitime si
imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si
libertatilor dumneavoastră sau daca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui
drept in instanta sau in fata altor autoritati conform legii.
7. dreptul la retragerea consimtamantului: atunci cand prelucrarea are la baza
consimtamantul, acesta poate fi retras, in orice moment, fara a afecta legalitatea prelucrarii
efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
Consimtamantul nu poate fi retras cu privire la datele cu caracter personal care sunt necesare
pentru:
(a) executarea contractului;
(b) pentru indeplinirea unei obligatii legale a Operatorului;
(c) pentru apararea intereselor legitime urmărite de Operator sau de o parte terţă, cu excepţia

cazului în care prevalează interesele sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale
dumneavoastră, care necesita protejarea datelor cu caracter personal;
(d) pentru protejarea intereselor vitale ale dumneavoastră sau ale altei persoane fizice;
(e) pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public;
(f) in alte cazuri prevazute de lege.
8. in cazul existentei unui proces decizional automatizat si crearii de profiluri, dreptul
dumneavoastră de a obtine interventie umana din partea Operatorului, de a-si expima punctul
de vedere si de a contesta decizia.
Vă puteți exercita aceste drepturi prin formularea unei solicitări scrise sau prin
completarea formularului „Cerere persoană vizată” și trimiterea acestuia la adresa
de e-mail office@certinspect.ro sau la adresa poștală: str. Zambilelor 96, etaj 1,
sector 2, Bucuresti.
10. Aveți dreptul de a vă adresa cu plângere la Autoritatea de supraveghere
În calitate de persoană vizată aveți dreptul ca, în conformitate cu dispozițiile
Regulamentului UE nr.679/2016, aveți dreptul de a formula plângere la Autoritatea de
Supraveghere (ANSPDCP) în legătură cu modul în care vă sunt prelucrate datele sau cum
vă sunt respectate drepturile în legătură cu aceste prelucrări.
11. În cazul în care datele cu caracter personal nu au fost colectate direct de la
persoana vizată, precizați sursa acestora (ex. Bază de date obținută de la un
terț)
Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm în scopul încheierii unui contract de
muncă sau colaborare sunt colectate direct de la dumneavoastră sau prin intermediul
portalurilor specializate.
12. Datele cu caracter personal vor face obiectul unui proces decizional
individualizat automat sau al creării de profiluri? Dacă da, precizați care este
temeiul prelucrării și consecințele probabile la nivelul drepturilor și libertăților
persoanei vizate
Nu folosim procese de profilare automată și decizii automatizate.

