NOTIFICARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR ÎN LEGĂTURĂ CU
PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE A CANDIDAȚILOR

Având în vedere prevederile Regulamentului UE nr. 679/2016 al Parlamentului European și al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație
a acestor date și de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE, va înștiințăm prin acest document cu privire la prelucrarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal, cum le utilizăm, condițiile în care le putem dezvălui terților și cum le
stocăm în siguranță.
Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate de catre societatea KREDYT INKASO INVESTMENTS RO SA,
cu sediul in București, B-dul. Decebal nr. 25-29, Olympia Tower, etaj 7 (nivel 8), Sector 3, înregistrată la Registrul
Comerțului București cu nr. J40/978/2013, CUI 31146473, (denumită, în continuare, „Kredyt Inkaso”, sau
„Compania”), în calitate de operator de date cu caracter personal, după cum acest concept este definit de art. 4 pct.
7 din Regulamentul (UE) nr. 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor
cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date ("GDPR").
Kredyt Inkaso acționează în calitate de operator atunci când prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților
și ale salariaților existenți (recrutare internă) („Persoanele Vizate”) ca parte a procesului de recrutare și selecție
HR. Această politică prevede modalitatea în care vom prelucra aceste date cu caracter personal și ne vom conforma
cu diverse norme privind protecția datelor cu caracter personal aplicabile Kredyt Inkaso pentru a ne asigura că
tratăm datele dvs. cu caracter personal într-un mod adecvat.
CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PUTEM COLECTA ÎN
LEGĂTURĂ CU DVS.
Ca parte a procesului dvs. de recrutare, putem colecta și ulterior prelucra următoarele categorii de date cu caracter
personal:
a) datele dvs. de identitate și de contact, cum ar fi nume, prenume, CNP, seria și nr. CI/ Pașaportului, adresa
de domiciliu/reședință, număr de telefon, e-mail, naționalitatea, cetățenia etc; sau alte date de identificare
în măsura în care sunt incluse în CV-ul Persoanei Vizate;
b) istoricul dvs. profesional, personal și social, cum ar fi atestatele, diplomele, calificările profesionale
menționate în CV, permisul de conducere, locurile de muncă anterioare, date istorice disponibile pe
platformele de recrutare sau de socializare, recomandări de la angajatorii anteriori, calitatea de persoană
expusa public, sau alte date care permit verificarea condițiilor de eligibilitate și de selecție aferente
procesului de recrutare;
c) date rezultate în urma procesului de recrutare derulat de Kredyt Inkaso, cum ar fi note privind abilitățile/
aptitudinile/ cunoștințele, profilul psihologic, sau alte date privind examinarea profesională;
d) date privind starea de sănătate (prin evaluatorul de medicina muncii, date ce se vor limita la o declarație
în sensul că sunteți apt de muncă): informații despre condiția medicală a Persoanei Vizate, detalii privind
eventuale dizabilități sau restricții de muncă;
e) rezultatele verificării cazierului judiciar sau ale altor investigații independente pentru a evalua dacă sunteți
potrivit postului dorit;
f) date biometrice - semnătura dvs.
g) date colectate din supravegherea video a căilor de acces în spațiile Kredyt Inkaso, din interior.
SCOPURILE ÎN CARE PUTEM COLECTA DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a evalua măsura în care sunteți potrivit pentru postul vacant în
cadrul Kredyt Inkaso, în scopul încheierii unui contract de muncă și în conformitate cu legislația și alte obligații
legale aplicabile Kredyt Inkaso (de exemplu, cerințe privind vârsta minimă, egalitatea de șanse, verificări ale
probității și alte investigații independente).
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De asemenea, avem interesul legitim de a întreprinde o evaluare amănunțită și cuprinzătoare a măsurii în care
sunteți potrivit pentru respectiva funcție (de ex. pentru examinarea aptitudinilor și cunoștințelor, verificări ale
candidaților pe rețelele profesionale/de socializare, verificări ale altor surse externe, etc.).
Informațiile pe care le solicităm sunt utilizate pentru a evalua măsura în care sunteți potrivit pentru post, inclusiv
pentru a păstra contactul cu dvs pe parcursul procesului de recrutare. Totodată, furnizarea datelor de către dvs. este
necesară pentru conformarea cu obligațiile legale aplicabile, îndeplinirea formalităților precontractuale, precum și
îndeplinirea intereselor legitime ale Companiei.
SURSA DATELOR
Datele cu caracter personal prelucrate sunt colectate în mod direct de la Persoanele Vizate prin intermediul CVului depus în vederea angajării, prin solicitări/ comunicări transmise în procesul de recrutare, sau sunt date obținute
de la agenții și platforme de recrutare, sau recomandări primite de la alte persoane.
POSIBILI DESTINATARI AI DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Putem transfera datele dvs. către furnizorii și partenerii noștri contractuali, cum ar fi consultanții (de ex. avocați,
etc.) sau prestatorii de servicii de asistență administrativă, care ne pot acorda asistență în procesul de recrutare și
selecție (de ex. servicii IT și software, servicii de arhivare, furnizori de servicii medicale), sau către alte societăți
din cadrul Grupului Kredyt Inkaso.
Datele dvs. cu caracter personal nu vor fi transferate în afara Spațiului Economic European.
PERIOADA DE RETENȚIE
Păstrăm evidențe în legătură cu datele dvs. doar atât timp cât este necesar în scopul în care le-am obținut și pentru
orice alte scopuri aferente permise. În cazul în care sunteți angajat pe postul pentru care ați candidat, vom păstra
în general datele privind recrutarea dvs. la dosarul personal pe durata în care sunteți angajat la Kredyt Inkaso, plus
o perioadă rezonabilă în funcție de circumstanțe și în conformitate cu legislația aplicabilă. Dacă nu sunteți angajat
la Kredyt Inkaso, vom păstra datele dvs. în arhivă pentru o perioadă de 3 ani de la finalizarea procesului de recrutare
– termenul de prescripție, dacă nu este necesară o perioadă mai lungă.
Ulterior, datele dvs cu caracter personal vor fi șterse sau, după caz, transformate în date anonime.
DREPTURILE DVS. CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Legislația în materia protecției datelor cu caracter personal vă acordă o serie de drepturi, precum:
a) dreptul de acces: aveți dreptul de a vi se confirma faptul că Kredyt Inkaso prelucrează datele dvs. cu caracter
personal, precum și de a obține informații cu privire la natura specifică a acestei prelucrări, cum ar fi scopul,
categoriile de date cu caracter personal prelucrate, destinatarii datelor / terții care au acces la datele dvs.), perioada
pentru care datele sunt păstrate, drepturile dvs. specifice;
b) dreptul la rectificare: Ne puteți solicita să modificăm sau să completăm datele cu caracter personal incorecte,
inexacte, sau incomplete;
c) dreptul la ștergere: Ne puteți solicita să ștergem datele cu caracter personal în anumite circumstanțe enumerate
la art. 17 din GDPR și vom lua măsuri rezonabile pentru informarea altor operatori care prelucrează datele a căror
ștergere ați solicitat-o în legătură cu orice copii sau reproduceri ale acestor date;
d) dreptul de opoziție: Aveți dreptul de a vă opune prelucrării datelor dvs. cu caracter personal atunci când
temeiul juridic al prelucrării îl constituie interesele comerciale legitime ale Kredyt Inkaso. Vom înceta prelucrarea
datelor respective dacă nu sunt aplicabile următoarele situații: (i) există temeiuri legitime și imperioase pentru
prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dvs.; sau (ii) Kredyt Inkaso trebuie să
continue prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în
justiție;

Pag. 2 din 3

e) dreptul la restricționarea prelucrării: Puteți solicita ca anumite date cu caracter personal să fie marcate ca
restricționate pe durata soluționării plângerilor, precum și restricționarea prelucrării în alte circumstanțe specifice.
Dacă, în urma cererii dvs., restricționăm prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, Kredyt Inkaso va stoca
datele dvs. cu caracter personal și le va prelucra în alt mod doar cu consimțământul dvs.; pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în justiție; pentru protecția drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
sau din motive importante de interes public. De asemenea, vă vom informa înainte de a ridica restricția la
prelucrare;
f) dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal (ANSPDCP): B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București,
România.
SECURITATEA DATELOR
Compania va depune toate eforturile rezonabile pentru a proteja datele cu caracter personal aflate în posesia sau
sub controlul acesteia prin stabilirea unor măsuri de securitate rezonabile pentru a preveni accesul, colectarea,
utilizarea, divulgarea, copierea, modificarea sau eliminarea neautorizate, precum și alte riscuri similare.
PERSOANA DE CONTACT PENTRU ÎNTREBĂRI REF. LA PRELUCRAREA DATELOR CU
CARACTER PERSONAL
Kredyt Inkaso a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor pe care îl puteți contacta în cazul în care aveți orice
întrebări în legătură cu prelucrarea datelor cu caracter personal sau prezenta Notificare, sau pentru exercitarea
drepturilor menționate anterior, printr-o cerere scrisă, datată și semnată la:
-

Adresa: B-dul. Decebal nr. 25-29, Olympia Tower, etaj 7 (nivel 8), Sector 3, București; În atenția:
Responsabilului cu Protecția Datelor
E-mail: DPO@kredytinkaso.ro

Data: ______________
Nume și prenume candidat: ___________________________
Semnătură candidat: __________________

Pag. 3 din 3

