Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

SC FB TALENT SEARCH SRL, cu sediul social în strada 9 Mai, nr.3, ap.2 , Timisoara, jud. Timis,
Romania, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J35/315/2015, cod unic de înregistrare
RO34089135, având calitatea de operator de date cu caracter personal, denumita „Operator” in cele
ce urmeaza, in vederea prestarii serviciilor de recrutare si plasare a fortei de munca, conform
codului CAEN 7810 – “Activitati ale agentiilor de plasare a fortei de munca”, va colecta si prelucra
datele dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu prevederile legale in materie de
prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date. Rolul prezentei
informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra personale sunt utilizate si scopul in
care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi cu atentie aceasta Notificare.

1. Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre FB TALENT SEARCH in
activitatea de prestari servicii de recrutare si selectie de personal:
Colectăm date cu caracter personal care vă privesc în diverse moduri, obtinute prin accesarea și
vizitarea de către dumneavoastră a website-ului nostru www.fbtalentsearch.com si trimiterea de
emailuri la adresele postate de noi pe website, prin aplicații online pe site-urile de joburi detinute
de diversi furnizori de astfel de servicii sau prin accesarea CV-urilor publice din baza de date a
acestora, prin aplicarea la anunturile de recrutare postate de noi sau prin mesajele trimise prin
intermediul platformelor online de recrutare sau social media, prin telefon sau email (obtinute in
prealabil cu acordul dumneavoastra).
1. Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, varsta, sex, data nasterii, stare
civila, telefon, e-mail, nationalitate). Datele sunt prezente in CV-ul (Curriculum Vitae) trimis
de dumneavoastra sau preluate din sursele mai sus mentionate;
2. Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si
training, calificari, certificari, limbi straine cunoscute sau alte abilitati profesionale, referințe
despre dumneavoastră și orice alte date conținute în CV-ul dumneavoastră pe care le
furnizați privind ariile de interes în ceea ce privește cariera dumneavoastră și alte date
despre calificările dumneavoastră în vederea angajării);
3. Detalii personale financiare (informatii legate de venitul actual sau beneficiile asociate
muncii pe care o desfasurati in prezent sau salariul asteptat pentru un anumit loc de
munca). Datele sunt necesare numai in scopul analizei potrivirii cu un anumit job pentru
care doriti sa aplicati si pot fi transmise mai departe catre un posibil angajator numai cu
acordul dumneavoastra;
4. Alte informații pe care ni le puteți furniza, cum ar fi opiniile dumneavoastra în sondaje
privind activitatea profesionala sau prin intermediul optiunii de Contact de pe site-ul
nostru;
5. În cazul în care ne vizitați la sediul nostru ori dacă ne scrieți sau telefonați în legătură cu
diverse solicitări sau aspecte de interes pentru dumneavoastră, putem colecta numele și
datele dumneavoastră de contact, precum și alte date cu caracter personal pe care ni le
furnizați în mod direct.

2. Scopul in care datele personale sunt utilizate
FB TALENT SEARCH colectează și utilizează datele dumneavoastra personale în următoarele
scopuri (după cum este permis de legislația aplicabilă):


Prestarea serviciilor de recrutare si selectie de personal: primirea, stocarea si selectia CVurilor de angajare; sustinerea interviurilor de selectie si efectuarea de profiluri de candidati;
transmiterea profilelor de angajare catre beneficiarii serviciilor de recrutare; asigurarea
suportului in vederea negocierii si transmiterii ofertelor de angajare intocmite de catre
beneficiari; comunicarea permanenta a statusului in procesul de recrutare catre ambele
parti implicate;



In măsura permisă de legislația aplicabilă și în conformitate cu prevederile legale, acțiuni
efectuate în scop de marketing: trimiterea de materiale promoționale, alerte privind
pozițiile disponibile și alte comunicări; comunicarea și gestionarea participării la
evenimente speciale, promoții, programe, oferte, sondaje, concursuri și studii de piață;



Gestionarea, evaluarea și îmbunătățirea activității noastre (gestionarea comunicațiilor,
efectuarea de analize de date);



Protejarea împotriva fraudei, identificarea și urmărirea prevenirii fraudei și a altor activități
ilegale, a solicitărilor de despăgubire și a altor solicitări de acoperire a prejudiciilor;



Respectarea și aplicarea cerințelor legale aplicabile, standardelor aplicabile în industrie,
obligațiilor contractuale și politicilor noastre.

3. Colectarea si prelucrarea datelor
mentionate mai sus, are ca temei:


dumneavoastra

pentru

scopurile

Daca prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este
parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui
contract;



O obligatie legala a Operatorului;



Consimtamantul sau consimțământul expres al persoanei vizate, în cazul în care acest lucru
este impus de legea aplicabilă;



Interesul legitim al Operatorului.

4. Cum prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal


Prelucrăm datele cu caracter personal pe care le colectăm atat prin mijloace manuale
(support fizic) cat și prin mijloace automate, în scopurile definite mai sus și pentru o
anumită perioadă de timp, care respectă politica noastră internă de păstrare, pentru a
ne asigura că datele cu caracter personal nu sunt păstrate mai mult decât este necesar.



Menținem garanțiile de protecție administrative, tehnice și fizice menite să protejeze
datele cu caracter personal pe care le furnizați împotriva distrugerii, pierderii,
modificării, accesului, dezvăluirii sau utilizării accidentale, ilegale sau neautorizate.



Pentru a asigura securitatea și confidențialitatea corespunzătoare a datelor cu caracter
personal, aplicăm următoarele măsuri de securitate:
o Măsuri adecvate de autentificare a utilizatorilor;
o

Infrastructură de rețea securizată;

o

Soluții de monitorizare a rețelei.

o

Controlul accesului fizic la date si documente

o

Acces autorizat controlat la informatii.

5. Durata prelucrării datelor cu caracter personal pe care le colectăm


Datele personale vor fi prelucrate cel putin pe durata de valabilitate a contractelor de
prestare servicii recrutare, precum si ulterior, pe durata necesara executarii obligatiilor
contractuale de catre oricare dintre parti. Putem pastra datele dumneavoastra cu caracter
personal pentru o perioadă de până la 5 ani după ce v-aţi înregistrat la noi;



Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai
sus sau pe perioada de timp prevazuta de dispozitiile legale generale.

6. Persoane către care putem transfera informațiile și datele dumneavoastră cu
caracter personal





Nu dezvăluim datele cu caracter personal pe care le colectăm despre dumneavoastră, cu
excepția cazurilor descrise în această Politică sau în notificări separate furnizate în legătură
cu anumite activități.
Este posibil să distribuim date cu caracter personal furnizorilor care ofera servicii pe seama
noastră pe baza instrucțiunilor noastre. Nu autorizăm acești furnizori să utilizeze sau să
dezvăluie informațiile, cu excepția cazului în care este necesar pentru a efectua servicii pe
seama noastră sau pentru a respecta cerințele legale.
De asemenea, putem distribui datele dumneavoastră personale (i) filialelor și afiliaților
noștri; (ii) dacă sunteți un candidat la un loc de muncă, clienților care pot avea oportunități



de angajare sau interes pentru plasarea candidaților; și (iii) altor persoane cu care lucrăm,
cum ar fi consultanții de plasare a forței de muncă și subcontractorii pentru a vă găsi un loc
de muncă.
În plus, putem divulga date cu caracter personal despre dumneavoastră (i) dacă suntem
obligați să facem acest lucru prin lege; (ii) autorităților de aplicare a legii sau altor
funcționari pe baza unei cereri de divulgare legală; și (iii) atunci când considerăm că
divulgarea este necesară sau adecvată pentru a preveni vătămarea fizică sau pierderile
financiare sau în legătură cu o investigație a unei activități frauduloase sau ilegale
suspectate sau reale. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a transfera datele cu caracter
personal pe care le avem despre dumneavoastră în cazul în care vindem sau transferăm
toate sau o parte din afacerea sau activele noastre (inclusiv în cazul reorganizării, dizolvării
sau lichidării).

Toate transferurile de date menționate mai sus se realizează cu respectarea de către FB TALENT
SEARCH a principiilor legate de prelucrarea datelor cu caracter personal, în special principiul
minimizării datelor personale. FB TALENT SEARCH transmite către terțele părți doar datele
personale care sunt strict necesare pentru realizarea scopurilor menționate.

7. Transferuri de date
De asemenea, putem transfera datele cu caracter personal pe care le colectăm cu privire la
dumneavoastră în afara țării în care au fost colectate informațiile inițiale. Este posibil ca acele țări
să nu aibă aceleași legi privind protecția datelor ca și țara în care ați furnizat inițial datele cu
caracter personal. Atunci când vă transferăm datele cu caracter personal în alte țări, vom proteja
acele date descrise în această Politică și astfel de transferuri vor fi în conformitate cu legea
aplicabilă.
Țările cărora le putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le colectăm se
pot afla:



În cadrul Uniunii Europene;
În afara Uniunii Europene.

Atunci când transferăm date cu caracter personal din cadrul Uniunii Europene către țări sau
organizații internaționale care se află în afara Uniunii Europene, transferul are loc pe baza:



Deciziei Comisiei Europene privind gradul de adecvare;
în lipsa unei decizii privind gradul de adecvare, pe baza altor temeiuri legale permise: (i) un
instrument obligatoriu și executoriu din punct de vedere juridic între autoritățile sau
entitățile publice; (ii) normele corporatiste obligatorii; (iii) clauzele standard de protecție a
datelor (denumite anterior clauze tip) adoptate de Comisie etc.

8. Drepturile și opțiunile dumneavoastră
Atunci când legislația aplicabilă impune acest lucru, o persoană vizată poate exercita, în temeiul
articolelor 15-22 din GDPR, următoarele drepturi specifice:


Dreptul la informare: dreptul persoanei vizate de a primi informații privind operațiunile
de prelucrare a Datelor Personale. Respectarea acestui drept de către FB TALENT SEARCH
se realizează prin prezenta informare.



Dreptul de acces: Persoana vizată are dreptul de a obține din partea societății o confirmare
că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la
datele respective și furnizarea de informații privind prelucrările de date.



Dreptul la rectificare: Persoana vizată are dreptul de a obține de la operator, rectificarea
oricăror date cu caracter personal inexacte sau incomplete care o privesc, pentru a asigura
acuratețea unor astfel de informații și pentru a asigura prelucrarea adecvată.



Dreptul la ștergere: Persoana vizată are dreptul de a obține din partea operatorului
ștergerea datelor cu caracter personal care o privesc, iar operatorul are obligația de a șterge
datele cu caracter personal.



Dreptul la restricționarea prelucrării: Persoana vizată are dreptul de a solicita
Operatorului să limiteze prelucrarea datelor sale.



Dreptul la portabilitatea datelor: Persoana vizată are dreptul să solicite portabilitatea
datelor, ceea ce înseamnă că persoana vizată poate primi datele cu caracter personal
furnizate inițial într-un format structurat și utilizat în mod obișnuit sau că persoana vizată
poate solicita transferul datelor către un alt Operator.



Dreptul de a se opune: Persoana vizată care furnizează unui Operator, date cu caracter
personal are dreptul să se opună în orice moment prelucrării datelor din mai multe motive
prevăzute în GDPR, fără a trebui să justifice decizia sa.



Dreptul de a nu face obiectul unei decizii individuale automatizate: Persoana vizată are
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv
crearea de profile, dacă această creare produce un efect juridic asupra persoanei vizate sau
o afectează semnificativ în mod similar.



Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere: Fiecare persoană vizată
are dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere, în special în statul
membru al UE în care își are reședința obișnuită, locul de muncă sau locul în care se
presupune că s-a efectuat încălcarea, dacă persoana vizată consideră că prelucrarea datelor
cu caracter personal care o privesc încalcă prevederile GDPR.

Ori de câte ori prelucrarea se bazează pe consimțământ, conform art.7 din GDPR, persoana vizată își
poate retrage consimțământul în orice moment.
Dacă aveți nevoie de mai multe informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră personale, vă
rugăm să consultați secțiunea „Cum să ne contactați” de mai jos.

9. Actualizarea politicii noastre
Prezenta Notificare privind prelucrarea datelor cu caracter personal se supune unor revizuiri
periodice. Pentru a fi informat cu privire la eventuale modificari importante care pot avea un
impact asupra prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, va rugam sa consultati
periodic pagina web a companiei www.fbtalensearch.com – sectiunea „Politica de
confidentialitate.
Cea mai recenta actualizare a prezentei Notificari privind prelucrarea datelor cu caracter personal
s-a efectuat la data de 25.05.2018.

10. Cum ne puteți contacta
Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la această Politică sau dacă doriți să vă exercitați
drepturile, vă rugăm să vă adresați în scris prin email la adresa:
dataprotection@fbtalentsearch.com sau puțeti transmite o cerere scrisă si semnata prin poștă la
următoarea adresă: SC FB TALENT SEARCH SRL, Strada 9 Mai, nr.3, ap.2 , Timisoara, jud. Timis,
Romania.

