Notă de informare pentru anunțuri de recrutare

Luând în considerare modalitatea de desfășurare a campaniei de recrutare, precum și faptul că INNO
ROBOTICS primește datele cu caracter personal direct de la candidați, acesteia îi revine obligația de informare
a persoanelor vizate cu privire la următoarele aspecte conform art. 13 din GDPR:
IDENTITATEA ȘI DATELE DE CONTACT ALE OPERATORULUI – Prezenta campanie de recrutare este
derulată de către Societatea angajatoare INNO ROBOTICS SRL, care în conformitate cu dispozițiile art. 4 pct.
7 din Regulamentul UE nr. 2016/679 are calitatea de operator cu privire la datele cu caracter personal ale
candidaților pe care le prelucrează în procesul de recrutare (denumit în continuare “Operatorul”).
SCOPURILE ȘI MODALITĂȚILE DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL
(1) Operatorul prelucrează datele cu caracter personal în scopul realizării operațiunilor premergătoare
încheierii unui contract de muncă în vederea ocupării postului pentru care s-a dat anunțul de recrutare.
CATEGORIILE DE DATE CU CARACTER PERSOANAL PRELUCRATE – Operatorul prelucrează în
desfășurarea relației contractuale datele cu caracter personal cuprinse în CVurile depuse de candidați în
considerarea anunțului de recrutare, inclusiv datele referitoare la nume și prenume, adresa de
domiciliu/reședința, data și locul nașterii, starea civilă, cod numeric personal, gen, cetățenie, naționalitate, nivel
de educație și experiența, statut ocupațional, adresa de e-mail, număr de telefon.
DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONALE PROCESATE – Modalitățile de prelucrare a
datelor cu caracter personal constau în depunerea CV-urilor de către persoanele interesate pe adresa
Operatorului. Pe tot parcursul operațiunii de prelucrare, Operatorul va respecta principiile prelucrării datelor
cu caracter personal, precum și drepturile și libertățile persoanelor vizate reglementate prin GDPR.
PERIOADA PENTRU CARE VOR FI STOCATE DATELE CU CARACTER PERSONAL – Datele
personale furnizate de candidați (persoanele vizate) sunt stocate până la finalizarea procesului de recrutare
pentru ocuparea postului vacant (inactivarea anunțului de recrutare marchează încheierea campaniei de
recrutare) precum și pentru o perioadă de 3 luni de la încheierea campaniei de recrutare.
DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
În calitate de persoană vizată, ai următoarele drepturi:
1.

Dreptul de acces la date – dreptul de a obține din partea INNO ROBOTICS o confirmare că se
prelucrează sau nu date cu caracter personal care te privesc, precum și acces la datele respective; totodată,
poți obține o copie a datelor cu caracter personal, furnizate societății noastre, care fac obiectul prelucrării.

Dreptul la rectificare – ai dreptul de a obține modificarea, realizată de către INNO ROBOTICS, a datelor
cu caracter personal inexacte, precum și dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care
sunt incomplete.
3. Dreptul la ștergerea datelor – ai dreptul de a obține din partea INNO ROBOTICS ștergerea datelor cu
caracter personal care te privesc, fără întârzieri nejustificate, iar INNO ROBOTICS are obligația de a
șterge datele respective, atunci când: (i) datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; (ii) deținătorul datelor își retrage
consimțământul pe baza căruia are loc prelucrarea și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
(iii) deținătorul se opune prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește
prelucrarea; (iv) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; (v) datele cu caracter personal trebuie
2.
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șterse pentru respectarea unei obligații legale ce revine INNO ROBOTICS în temeiul dreptului Uniunii
sau al legislației române. INNO ROBOTICS va comunica fiecărui destinatar căruia i-au fost divulgate
datele cu caracter personal orice ștergere a acestora, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedeste
imposibil sau presupune eforturi disproporționate și va informa cu privire la acești destinatari, dacă se va
solicita acest lucru.
4. Dreptul la restricționarea prelucrării – Ai dreptul să soliciti restrictionarea procesării Datelor tale.
Acest lucru înseamnă că prelucrarea Datelor tale este limitată, astfel încât să putem păstra Datele, dar să
nu le utilizăm sau să le procesăm. Acest drept se aplică în circumstanțe specifice prevăzute de
Regulamentul general privind protecția datelor.
5. Dreptul la portabilitatea datelor – ai dreptul de a primi datele tale cu caracter personal, într-un format
structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și de a transmite aceste date altui operator,
în anumite condiții; în exercitarea acestui drept, ai dreptul ca datele cu caracter personal să fie transmise
direct de la INNO ROBOTICS la alt operator atunci când acest lucru este fezabil din punct de vedere
tehnic.
6. Dreptul la opoziție – ai dreptul de a te opune, din motive legate de situația particulară în care te afli, în
orice moment, prelucrării datelor tale cu caracter personal, inclusiv creării de profiluri pe baza
respectivelor dispoziții.
7. Dreptul de a depune o plângere în fața Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu
Caracter Personal.
SURSA DIN CARE PROVIN DATELE CU CARACTER PERSONAL COLECTATE ȘI PRELUCRATE –
Datele colectate și prelucrare de Operator în procesul de selecție a personalului sunt furnizate în mod direct și
liber de către candidații care aplică pentru postul/funcția vacantă.
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