NOTIFICARE PRIVIND PROTECȚIA DATELOR ÎN LEGĂTURĂ CU
PROCESUL DE RECRUTARE ȘI SELECȚIE
Atunci când candidați la un post în cadrul BRD FINANCE IFN SA (“BRDF”), ne veți comunica anumite date
cu caracter personal în legătură cu dvs. De asemenea, ca parte a procesului de recrutare, putem colecta
anumite date cu caracter personal despre dvs. din alte surse (a se vedea mai jos).
BRDF acționează în calitate de operator atunci când prelucrează datele cu caracter personal ale candidaților
(inclusiv candidați la programe de stagiatură) și ale salariaților existenți (recrutare internă) („Persoanele
Vizate”) ca parte a procesului de recrutare și selecție HR. Această politică prevede modul în care vom
prelucra aceste date cu caracter personal și ne vom conforma cu diverse norme privind protecția datelor cu
caracter personal aplicabile BRDF pentru a ne asigura că tratăm datele dvs. cu caracter personal într-un
mod adecvat.

I.

CE DATE CU CARACTER PERSONAL 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, adresă, număr de telefon, e-mail etc;
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;
c. date rezultate în urma procesului de recrutare derulat de noi, cum ar fi note privind abilitățile /
aptitudinile / cunoștințele, profilul psihologic etc;
d. date privind starea de sănătate (prin evaluatorul nostru de medicina muncii, date ce se vor limita la o
declarație în sensul că sunteți apt de muncă);
e. rezultatele verificării cazierului judiciar sau ale altor investigații independente pentru a evalua dacă
sunteți potrivit postului dorit;
f.

II.

date biometrice - semnătura dvs.

DE CE COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
SCOP

TEMEI JURIDIC

Recrutarea și selecția candidaților pentru actualele posturi vacante
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal pentru a evalua în ce măsură
sunteți potrivit pentru postul vacant în cadrul BRDF, în scopul încheierii
unui contract de muncă și în conformitate cu legislația și alte obligații
legale aplicabile BRDF (de exemplu, cerințe privind vârsta minimă,
egalitatea

de

independente).

șanse,

verificări

ale

probității

și

alte

investigații

Încheierea contractului
Obligație legală
Interes legitim

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, verificarea rezultatelor
profilului psihologic pe baza testelor furnizate de Great People Inside etc.).
Informațiile pe care le solicităm sunt utilizate pentru a evalua în ce măsură
sunteți potrivit pentru post, inclusiv pentru a păstra contactul cu dvs. Nu
aveți obligația să ne oferiți informațiile pe care le solicităm, dar dacă nu
ni le oferiți, candidatura dvs. poate fi afectată.
Nu vom comunica terților în scopuri de marketing niciuna dintre
informațiile pe care ni le furnizați.
Prelucrarea pentru locuri de muncă viitoare / potențiale
Atunci când (i) depuneți o cerere de angajare la BRDF fără a viza un anumit

Interes legitim

post vacant / funcție în cadrul organizației noastre, sau (ii) ați aplicat
pentru un post specific, dar nu ați fost selectat, vă putem lua în considerare
pentru poziții/ oportunități de angajare viitoare dacă ați optat în acest
sens (prin bifarea căsuței relevante din formularul de înrolare pentru poziții
viitoare).

III.

DE UNDE COLECTĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
Pe lângă datele cu caracter personal obținute direct de la Persoanele Vizate, putem obține și prelucra date
relevante pentru procesul nostru de recrutare de la:
a. Agenții de recrutare și platforme de recrutare online (obținem date de contact, precum și date în
legătură cu istoricul profesional, personal și social al candidaților);
b. Recomandări ale unor potențiali candidați făcute de salariații BRDF;
c. Recomandări ale unor potențiali candidați făcute de societăți membre ale grupului BRD / Société
Générale;
d. Rețele profesionale sau alte rețele de socializare.

IV.

CĂTRE CINE TRANSFERĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL
Putem transfera datele dvs. către alte societăți membre ale grupului BRD / Société Générale în scopul
recrutării de către acele entități. Atunci când avem obligația legală de a face acest lucru, putem divulga
aceste date către organele de aplicare a legii (de ex. autorități, instituții publice etc.) în legătură cu
investigațiile organelor de aplicare a legii sau ale autorităților de reglementare.

De asemenea, putem transfera datele dvs. către furnizorii noștri, cum ar fi consultanții (de ex. avocați,
prestatori de servicii de testare a aptitudinilor cum ar fi Great People Inside Ltd. 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).
V.

CÂND TRANSFERĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL ÎN STRĂINĂTATE?
Păstrăm datele dvs. cu caracter personal în principal în România. Cu toate acestea, uneori este necesar să
furnizăm detalii în legătură cu candidatura dvs. către grupul BRD / Société Générale, în principal în
interiorul Spațiului Economic European (SEE). De asemenea, datele pot fi stocate în baze de date păstrate
de prestatori de servicii ai BRDF din interiorul sau din afara Spațiului Economic European. Atunci când
procedează astfel, BRDF (i) va lua măsuri corespunzătoare (cum ar fi o decizie privind caracterul adecvat al
nivelului de protecție, clauze contractuale standard, reguli corporatiste obligatorii) pentru a asigura
protecția adecvată a datelor cu caracter personal divulgate către un terț sau transferate în afara Spațiului
Economic European, inclusiv transferuri în interiorul grupului BRD / Société Générale și (ii) vă va informa
cu privire la eventuale schimbări pe site-ul www.brdfinance.ro

VI.

CÂT TIMP PĂSTRĂM DATELE DVS. CU CARACTER PERSONAL?
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. pe durata în care sunteți angajat la noi, plus
o perioadă rezonabilă în funcție de circumstanțe (în mod normal, 3 ani – termenul de prescripție). Dacă nu
sunteți angajat la noi, 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.
De asemenea, în cazul în care nu sunteți angajat pe postul pentru care ați candidat și nu optați în sens
contrar, vă vom păstra la dosar datele dvs. pentru alte oportunități de angajare, atât în cadrul BRDF, cât și
în cadrul Grupului BRD sau SOCIÉTÉ GÉNÉRALE. În acest caz, vom păstra datele dvs. pentru oportunități
viitoare pentru o durată de 2 ani. Totuși, dacă pe parcursul perioadei de 2 ani sus-menționate v-ați actualizat
datele (din proprie initiativă sau ca urmare a cererii noastre), vom considera că doriți prelucrarea acestora
pentru oportunități viitoare de angajare pentru o perioadă adițională de 2 ani de la ultima actualizare.

VII.

Ulterior, datele dvs cu caracter personal vor fi arhivate pentru o perioadă de 3 ani (termenul de prescripție), iar
apoi vor fi șterse sau, după caz, transformate în date anonime. CARE SUNT DREPTURILE DVS.



Acces: Aveți dreptul de a vi se confirma faptul că BRDF 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. De asemenea,
puteți solicita o copie gratuită a datelor dvs cu caracrter personal pe care le prelucrăm.



Rectificare: Ne puteți solicita să modificăm sau să completăm Datele cu Caracter Personal incorecte
sau incomplete.



Ștergere („dreptul de a fi uitat”): 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 legături
către, copii sau reproduceri ale acestor date.


Restricționare: Puteți cere 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,
BRDF 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;



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 BRDF. 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) BRDF trebuie să continue prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal
pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în justiție;



Portabilitate: Ne puteți cere să transmitem, către dvs. sau către o terță parte, Datele cu Caracter
Personal pe care le deținem cu privire la dvs., în formă electronică (într-un format structurat,
utilizat în mod curent, prelucrabil automat), ori de câte ori prelucrăm datele dvs. pe bază de
contract/consimțământ și prin mijloace automatizate.



Înaintarea unei plângeri: Puteți înainta o plângere în legătură cu modul în care prelucrăm Datele
cu Caracter Personal la autoritatea de protecție a datelor:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, România
www.dataprotection.ro

POSTURI VACANTE ÎN VIITOR SAU ALTE OPORTUNITĂȚI DE ANGAJARE ÎN VIITOR
Vă rugăm să indicați aici dacă NU doriți să păstrăm la dosar datele dvs. pentru posturile vacante în viitor sau alte
oportunități de angajare în viitor, în cazul în care nu sunteți angajat pe postul pentru care candidați în prezent.
Nu sunt de acord ca datele mele să fie păstrate la dosar de către BRDF pentru posturile vacante în viitor sau
alte oportunități de angajare în viitor, conform celor descrise în informarea de mai sus:
Nu sunt de acord ca datele mele să fie păstrate și transferate către filialele BRD/ alte societăți din grupul
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE pentru posturile vacante în viitor sau alte oportunități de angajare în viitor, conform celor
descrise în informarea de mai sus:

VIII.

PERSOANA DE CONTACT PENTRU ORICE ÎNTREBĂRI
BRDF a desemnat un Responsabil cu Protecția Datelor pe care îl puteți contacta în cazul în care aveți orice
întrebări în legătură cu operarea Politicii Interne de Protecție a Datelor sau prezenta Notificare pentru
Candidati (inclusiv garanțiile pe care le aplicăm în legătură cu exportul Datelor dvs. cu Caracter Personal).
Detaliile de contact sunt următoarele:
În atenția: Responsabilului cu Protecția Datelor al BRD Finance IFN SA
Adresă: Bucuresti, str. Biharia nr. 67-77, METAV, corp A1
Tel.: 0212008100
E-mail: protectiadatelor@brd.ro

Nume si prenume candidat:

Semnatura candidat:

