
Notă de Informare prelucrare date cu caracter personal în scopuri de recrutare personal 

  

Prin prezenta vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și 

despre drepturile dumneavoastră conform Regulamentului (UE) 679/2016 – Regulamentul 

General privind Protecția Datelor (GDPR), a Legii de punere in aplicare a prevederilor GDPR și 

a oricăror alte decizii pe care le poate emite Autoritatea Națională de Supraveghere a Protecției 

Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) cu privire la protecția datelor cu caracter personal.  

Potrivit legislației, tu, potențialul angajat al companiei noastre, ești o „persoană vizată”, adică 

o persoană fizică identificată sau identificabilă. Pentru a fi complet transparenți în privința 

prelucrării de date și pentru a-ți permite să îți exerciți cu ușurință, în orice moment, drepturile, 

am implementat măsuri pentru a facilita comunicarea dintre noi, operatorul de date și tu, 

persoana vizată. 

1. Identitatea și datele de contact ale operatorului 

Responsabilitatea pentru prelucrarea datelor dumneavoastră revine firmei Dianex Serv SRL, în 

calitate de Operator date personale, cu sediul în Ploiești, str. Timiș, nr.1, CUI 17765628, email 

contact@dianex.ro denumită în continuare „Operator”.  

Operatorul posedă o înțelegere temeinică a drepturilor dumneavoastră și acordă o importanță 

deosebită acestora și, prin urmare, se străduieste să vă furnizeze informații cu privire la modul 

în care va utiliza datele dumneavoastră cu caracter personal și să vă informeze despre 

drepturile dumneavoastră în acest sens.  

Nu ne încadrăm în situațiile care este obligatorie numirea unui responsabil cu prelucrarea 
datelor și nu avem numit un astfel de responsabil, dar persoanele vizate ne pot contacta pentru 
exercitarea drepturilor folosind adresa Ploiești, str. Timiș, nr.1, Prahova sau email 
contact@dianex.ro. 

2. Scopurile și temeiurile legale al prelucrării 

 

I.  Scopul prelucrării datelor personale î-l constituie managementul resurselor umane, pentru: 

• participarea dvs. la prima etapa de procesului evaluare: modul de aplicare și analiză CV; 

• contactarea dvs. în vederea informarii asupra evoluției procesului de recrutare și, dacă e 

cazul, programarea dvs. la un interviu; 

• participarea dvs. la un interviu și contactarea în vederea comunicării rezultatului 

interviului; 

Temeiul juridic folosit pentru scopul de mai sus este art. 6 alin. 1 litera b) din Regulamentul (UE) 

2016/679 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; 

Refuzul dvs. de a furniza datele personale are ca și consecință imposibilitatea Dianex Serv SRL 

de a face selecția în vederea angajării de personal în cadrul societății. 

II. Vă mai prelucrăm datele personale cu scopul de a răspunde la eventualele reclamații și 

plângeri ale dvs. catre Operator sau către autorități. În acest caz prelucrarea se face în baza 

temeiului specificat în art. 6 alin. 1 litera f) din Regulamentul (UE) 2016/679 prelucrarea este 

necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția 

cazului în care prevalează interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei 



vizate, care necesită protejarea datelor cu caracter personal, în special atunci când persoana 

vizată este un copil; 

III. În cazul selecției dvs. în vederea susținerii unui interviu la sediul nostru, având în vedere faptul 

că incintele noastre sunt permanent supravegheate prin sisteme video de monitorizare, Dianex 

Serv SRL prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, respectiv imaginea, prin 

intermediul sistemelor video în scopul securităţii persoanelor şi bunurilor, pazei şi protecţiei 

bunurilor, imobilelor, valorilor şi a materialelor cu regim special utilizate în procesul de activitate.   

În acest caz, temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal le reprezintă art. 6 alin. 1 

litera c) din Regulamentul (UE) 2016/679 - prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii 

unei obligaţii legale care îi revine operatorului conform legii nr. 333/2003 privind paza 

obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, precum și Hotărârea Guvernului nr. 

301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind 

paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. 

Întrucat prelucrarea datelor cu caracter personal (imaginea) prin intermediul mijloacelor de 

supraveghere video are un caracter legal obligatoriu, refuzul persoanei de a furniza datele 

respective are ca și consecință interzicerea accesului acesteia în sediul Dianex Serv SRL.  

IV. În vederea obținerii de referințe despre dvs. de la foștii angajatori, vom face demersuri pentru a 

obține informații cu privire la locul de muncă și responsabilitățile profesionale anterioare, doar 

după obținerea acordului dvs. prealabil și explicit în baza temeiului art. 6 alin. 1 litera a) din 

Regulamentul (UE) 2016/679 persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor 

sale cu caracter personal pentru unul sau mai multe scopuri specifice. Vă puteți retrage oricând 

consințământul printr-o solicitare la adresa de email contact@dianex.ro, fără să fie afectat 

procesul de recrutare în vederea angajării. 

3. Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectam de la dumneavoastră 

și scopul specific în care acestea sunt prelucrate de noi  

Colectam de la dumneavoastră doar informațiile relevante pentru analizarea candidaturii 

dumneavoastră în contextul procesului de recrutare la care ați decis să participați.  

Acest proces este văzut, în întregimea sa, ca o sumă de etape parcurse în vederea selectării de 

către Operator a candidaților celor mai potriviți pentru a se alătura echipei noastre, conform 

criteriilor de selectie. Acest lucru constituie baza juridică pentru prelucrarea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal în termenii și condițiile descrise în această notă de 

informare.  

O listă nexhaustivă a datelor prelucrate, ar fi următoarea (aceste informații sunt, în general, 

cuprinse într-un curriculum vitae):  

 Categorie de date cu caracter personal  Scopul prelucrarii datelor cu caracter 

personal  

1  Datele de identificare (nume si prenume) Pentru a vă înregistra candidatura și a vă 

identifica  

2  Datele de contact (adresa email, numar 

telefon) 

Pentru a păstra o comunicare eficientă și rapidă  

3  Datele transmise în mod voluntar în CV-ul 

si formularului online transmis de dvs.  

Necesară pentru a vă procesa candidatura  

Dacă furnizați, sau ați furnizat, categorii de date suplimentare care nu sunt relevante pentru 

procesul de recrutare, aceste date vor fi sterse și nu vor fi prelucrate în scopul rectrutarii si/ sau 

al viitoarei angajări.  
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4. Destinatarii datelor cu caracter personal  

Datele cu caracter personal indicate la punctul 3, au ca principal destinatar Operatorul, de 

asemenea, pot fi puse la dispoziție persoanelor imputernicite de operator pentru servicii de 

mentenanță I.T. sau software, găzduire și mentnanță site, sau  la autoritățile sau instituțiile 

publice competente să efectueze inspecții ale activității Operatorului în baza obligațiilor legale 

ale acesteia din urmă.  

5. Transferul datelor cu caracter personal către o țară terță sau o organizați 

internațională  

În contextul operațiunilor descrise mai sus, datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi 

transferate în străinătate, către statele din Uniunea Europeană („UE”).  

Vă informăm prin prezenta că orice transfer efectuat de Operator într-un stat membru al UE va 

respecta cerințele legale prevăzute de Regulamentul General de Protecție a Datelor nr. 

2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).  

6. Cât timp vor fi stocate datele dumneavoastră cu caracter personal?  

Datele dvs vor fi păstrate pe întreaga perioadă a campaniei de recrutare personal și încă 30 de 

zile de la terminarea perioadei de recrutare, dar nu mai mult de 90 de zile de la primirea datelor.  

În cazul în care procesul de recrutare se încheie cu semnarea de către dvs. a contractului 

individual de muncă, datele dvs. personale vor fi prelucrate în continuare conform legislației în 

vigoare. 

7. Luarea unor decizii automate și crearea de profiluri  

Nu prelucrăm date personale printr-un proces decizional automatizatși nu creem profiluri în 

sensul menționat la art.22 alin.1 și 4 din Regulamentul General de Protecție a Datelor nr. 

2016/679 adoptat de Parlamentul European („GDPR”).  

8. Măsuri de securitate  

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează și actualizează în mod constant măsurile 

de securitate implementate pentru a asigura o prelucrare sigură și securizată a datelor cu 

caracter personal.  

9. Drepturile persoanei vizate în ceea ce priveșteprelucrarea datelor  

Societatea posedă o înțelegere temeinică a drepturilor dumneavoastră și acordă o importanță 

deosebită acestora și, din acest motiv, vă oferă următoarele informații referitoare la drepturile 

pe care le aveți în acest sens:  

a. dreptul la informare - acesta le permite persoanelor vizate să știe, chiar de la momentul 

la care se face colectarea modul în care se vor utiliza acele date, către cine vor fi ele dezvăluite 

ori transferate, ce drepturi au persoanele în cauză cu privire la datele prelucrate etc 

b. dreptul de a vă retrage consințămâmntul – în cazul acordării consințământului ca 

Operatorul să solicite informații despre dumneavoastră de la ultimul loc de muncă, puteți 

oricând, fără să motivați cererea, retrage acest consințământ printr-o solicitare trimisă la adresa 

de email contact@dianex.ro 



c. dreptul de acces - dreptul de a solicita și de a primi din partea Operatorului acces 

ladatele dumneavoastră cu caracter personal care au fost prelucrate/o copie a acestora și la 

mai multe informațiicu privire la acest aspect;  

d. dreptul de rectificare - dreptul de a solicita ștergerea și corectarea datelor 

dumneavoastră care sunt eronate sau inexacte, astfel încât acestea să reflecte realitatea;  

e. dreptul de ștergere - dreptul de a obține din partea Operatorului ștergerea datelor 

dumneavoastră cu caracter personal, dacă prelucrarea nu mai este justificată sau daca 

depasesc termenul de arhivare specificat la punctul 6;  

f. dreptul de a restricționa prelucrarea - dreptul de a obține restricționarea prelucrării 

datelor dumneavoastră cu caracter personal; datele dumneavoastră pot fi stocate numai de 

către Operator și pot fi utilizate numai în scopuri restricționate;  

g. dreptul la portabilitatea datelor - dreptul de a primi o copiea datelor dumneavoastră, de 

a obține transferul datelor dumneavoastră către un alt operator și/sau de a obține ștergerea 

datelor dumneavoastră;  

h. dreptul de a se opune prelucrării - dreptul de a vă opune prelucrării datelor 

dumneavoastră în anumite cazuri;   

i. dreptul de a nu fi evaluat pe baza prelucrării automate - dreptul de a nu face obiectul 

unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată, fără intervenție umană);  

j. dreptul de a depune o plângere la autoritate. Datele de contact;Adresa: Bucuresti, b-

dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector 1, cod postal 010336 

Pagina de internet: http://www.dataprotection.ro 

Adresa de e-mail: anspdcp@dataprotection.ro 

Telefon: +40.318.059.211; +40.318.059.212 

Fax: +40.318.059.602 

EXERCITAREA DREPTURILOR 

Pentru exercitarea drepturilor va trebui sa ne contactati prin intermediul postei electronice la 
adresa contact@dianex.ro in cadrul careia sa ne oferiti informatiile necesare pentru 
indentificarea dvs. si dreptul care doriti sa il exercitati 

Pentru a va exercita drepturile dumneavoastra, puteti depune o cerere, semnata si datata in 
scris la adresa fizica sau puteti sa o transmiteti la adresa Ploiesti, Prahova, str. Timiș, destinatar 
Dianexa Serv SRL, sau in format electronic la adresa de email: contact@dianex.ro 
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