
Aviz privind confidențialitatea pentru candidat 

 

1. Introducere 

Prezentul Aviz privind confidențialitatea pentru candidat („Avizul privind confidențialitatea”) descrie 

modul în care noi, Connect Group, gestionăm datele cu caracter personal ale candidaților care doresc 

să se angajeze la noi. 

Deoarece credem că gestionarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este foarte importantă, 

atât pentru dumneavoastră, cât și pentru noi, vă încurajăm să citiți cu atenție prezentul Aviz privind 

confidențialitatea.  

Când menționăm „Date cu caracter personal” în prezentul document, ne referim la orice informații 

prin care vă putem identifica în mod individual ca persoană (de exemplu, numele dumneavoastră, 

numărul de telefon, adresa de e-mail sau alte date de contact). 

2. Partea responsabilă pentru datele dumneavoastră cu caracter personal 

Connect Group N.V. are sedii în mai multe zone din lume. O listă a amplasamentelor grupului și a 

datelor de contact ale entităților Connect Group poate fi găsită aici. Entitatea sau entitățile Connect 

Group la care intenționați să vă depuneți candidatura sunt responsabile pentru datele dumneavoastră 

cu caracter personal și acționează în calitate de „operator de date”. Această entitate este denumită în 

prezentul Aviz privind confidențialitatea „Connect Group” sau „noi”.  

3. Datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm și le utilizăm 

Pentru gestionarea candidaturii dumneavoastră pe parcursul întregului proces, utilizăm următoarele 

categorii generale de date cu caracter personal: 

 detalii personale: detaliile personale pe care le-ați menționat în CV-ul dumneavoastră, precum 

numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon și alte detalii, precum diploma sau 

titlul, vârsta, data nașterii sau genul. 

 date referitoare la recrutare sau selecție: orice alte informații incluse în CV-ul dumneavoastră, 

scrisoarea de intenție sau alte documente depuse în cadrul candidaturii, precum certificatele 

de studii, informațiile privind experiența, referințele, certificatele profesionale, competențele 

lingvistice și apartenența la comitete sau alte organisme (voluntare).  

 rezultatele evaluărilor: pentru anumite funcții, vom obține rezultatele evaluărilor de la 

agențiile de evaluare care au efectuat evaluări în ceea ce vă privește. 

 alte date cu caracter personal: orice alte date cu caracter personal pe care alegeți să ni le 

divulgați pe parcursul procesului de candidatură.  

4. Temeiul nostru juridic pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 

Vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar dacă ne putem baza pe unul dintre 

următoarele temeiuri juridice: 

 încheierea unui contract de muncă cu dumneavoastră. 

 respectarea unei obligații legale care ne revine. 

 urmărirea intereselor noastre legitime de a angaja persoane calificate, de a găsi candidații 

potriviți pentru viitoarele posturi vacante și de a proteja, apăra și dezvolta compania. Vom 

utiliza acest temei juridic doar dacă interesele și drepturile dumneavoastră fundamentale nu 

prevalează asupra intereselor noastre legitime.  
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5. Scopurile pentru care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal 

Vom prelucra datele dumneavoastră doar pentru scopuri specifice și limitate care sunt asociate 

temeiurilor juridice pe care le-am precizat mai sus, în secțiunea 4. Aceste scopuri sunt: 

 pentru a încheia cu dumneavoastră un contract de muncă: desfășurarea procesului de 

recrutare prin evaluarea competențelor dumneavoastră, a calificărilor și adecvării pentru 

oportunitățile noaste de carieră, verificarea referințelor și gestionarea cererilor, plângerilor 

sau întrebărilor adresate de dumneavoastră. 

 pentru a ne respecta obligațiile legale: respectarea legilor și reglementărilor aplicabile (în 

domeniul muncii), a cererilor din partea organizațiilor guvernamentale sau serviciilor judiciare 

și exercitarea sau apărarea unui (potențial) drept în instanță. 

 pentru interesele noastre legitime: pentru păstrarea dosarului dumneavoastră în vederea unor 

viitoare procese de angajare (atunci când legislația locală permite acest lucru), inclusiv în 

scopul comunicării cu dumneavoastră și furnizării de informații cu privire la potențialele 

oportunități de carieră potrivite pentru profilul candidaturii dumneavoastră. 

6. Păstrarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal 

În funcție de entitatea sau entitățile Connect Group la care vă depuneți candidatura, păstrăm datele 

dumneavoastră atât timp cât este necesar pentru a respecta cerințele care decurg din legile sau 

reglementările aplicabile ale țării în care este stabilită entitatea Connect Group. 

În cazul în care candidatura nu are succes, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal doar 

pe perioada maximă admisă conform legislației și reglementărilor locale.   

Dacă dorim să păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe o perioadă mai lungă, pentru a 

vă informa în legătură cu eventuale oportunități de locuri de muncă în cadrul grupului nostru, vă vom 

informa în consecință și vă vom da posibilitatea de a vă opune acestei prelucrări.  

Dacă acceptați să vă angajați în cadrul Connect Group, vom păstra și utiliza datele dumneavoastră cu 

caracter personal în conformitate cu Avizul privind confidențialitatea pentru angajat, care este furnizat 

tuturor angajaților. 

7. Partajarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 

Partajăm datele dumneavoastră cu caracter personal cu următoarele persoane, pe baza unei nevoi 

stricte de a cunoaște: 

 angajații autorizați (HR) din cadrul Connect Group care sunt implicați în procesul de recrutare 

și selecție.  

 furnizorii IT externi pe care îi utilizăm pentru stocarea datelor dumneavoastră cu caracter 

personal. Luăm toate măsurile rezonabile pentru a le solicita acestor furnizori de servicii IT să 

trateze datele dumneavoastră cu caracter personal în mod confidențial și să le prelucreze doar 

pe baza instrucțiunilor noastre stricte și pe baza legislației aplicabile. 

 pentru anumite funcții, partajăm datele dumneavoastră (de contact) cu agenții de evaluare 

externe, pentru a efectua evaluări în ceea ce vă privește. 

 alte părți terțe, în cazul unei obligații legale, precum succesorii în drepturi ai întreprinderii 

noastre, în cazul unei tranzacții legate de structura corporativă, și autoritățile de reglementare, 

autoritățile de aplicare a legii sau alte organizații guvernamentale. 
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8. Transferul datelor dumneavoastră în afara SEE 

După ce colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal, acestea sunt stocate și prelucrate în 

continuare în Spațiul Economic European („SEE”). În circumstanțe limitate este posibil să utilizăm 

serviciile unor furnizori terți care sunt stabiliți în afara SEE. Ca urmare, poate fi necesar să vă transferăm 

datele cu caracter personal în afara SEE. În aceste cazuri, vom implementa garanții adecvate (și, atunci 

când este necesar, măsuri suplimentare) pentru a asigura că datelor dumneavoastră cu caracter 

personal li se asigură un nivel de protecție care este în esență echivalent cu nivelul de protecție 

garantat în interiorul SEE, de exemplu, prin încheierea unor clauze contractuale standard, astfel cum 

sunt aprobate de Comisia Europeană, cu destinatarii datelor dumneavoastră.  

Puteți solicita o copie a oricăror documente care prezintă garanțiile adecvate care au fost introduse 

contactând echipa noastră responsabilă cu confidențialitatea, la privacy@connectgroup.com. 

9. Securizarea Datelor dumneavoastră cu caracter personal 

Securitatea efectivă a datelor dumneavoastră cu caracter personal este importantă pentru noi. Prin 

urmare, am luat măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru protejarea acestora, 

împotriva utilizării sau accesării neautorizate sau nelegale. Luăm măsuri pentru limitarea accesului la 

datele dumneavoastră cu caracter personal la acele persoane care au nevoie de acces pentru unul 

dintre scopurile enumerate în prezentul aviz privind confidențialitatea.  

 

În plus, ne asigurăm prin contract că orice parte terță care prelucrează aceste date în numele nostru, 

menține standarde de confidențialitate și integritate cel puțin egale. 

 

10. Drepturile dumneavoastră în legătură cu datele dumneavoastră cu caracter personal 

Aveți mai multe drepturi în legătură cu datele cu caracter personal prelucrate de Connect Group. Aveți 

dreptul de acces, de actualizare, de ștergere sau de restricționare a datelor cu caracter personal pe 

care le colectăm despre dumneavoastră și puteți obține în orice moment o copie a acestora sau de a 

solicita ca informațiile să fie transmise unui alt operator de date. 

Aveți, de asemenea, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal 

atunci când ne bazăm pe interesele noastre legitime. 

Dacă ne-ați dat consimțământul dumneavoastră, de exemplu, pentru utilizarea datelor dumneavoastră 

cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat în mod voluntar, vă puteți retrage consimțământul în 

orice moment, dacă vă răzgândiți. Vă rugăm să rețineți că o retragere a consimțământului nu afectează 

legalitatea niciunei activități de prelucrare care a avut loc înainte de retragerea consimțământului 

dumneavoastră și că noi putem gestiona cererea dumneavoastră doar în conformitate cu legea 

aplicabilă. 

Dacă doriți să vă exercitați drepturile, ne puteți contacta trimițând un e-mail echipei noastre 

responsabile cu confidențialitatea, la privacy@connectgroup.com. Pentru ca noi să dăm curs cererii 

dumneavoastră în cel mai bun mod posibil, vă rugăm să indicați ce date cu caracter personal ați dori 

să primiți, să fie modificate sau eliminate sau ce limitări ați dori să aplicăm în legătură cu utilizarea 

datelor dumneavoastră. 

Dacă aveți nemulțumiri în legătură cu modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter 

personal sau dacă în opinia dumneavoastră drepturile dumneavoastră privind protecția datelor au fost  
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încălcate, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere din țara în care locuiți 

sau lucrați sau unde credeți că v-au fost încălcate drepturile.  

11. Cum ne puteți contacta 

Dacă aveți orice întrebări sau motive de îngrijorare în legătură cu utilizarea datelor dumneavoastră cu 

caracter personal sau cu privire la prezentul aviz privind confidențialitatea, vă rugăm să contactați 

persoana dumneavoastră de contact din cadrul Departamentului HR ale cărei date de contact pot fi 

găsite pe site-ul nostru webhttps://www.connectgroup.com/en/vacancies sau să ne contactați prin 

privacy@connectgroup.com. 
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