Nota de informare a IDEA LEASING IFN SA in privința prelucrării si protecției
datelor cu caracter personal ale candidaților în scop de recrutare și/sau selecție
Operatorul datelor dvs. cu caracter personal in calitate de candidat este
IDEA LEASING IF S.A. cu sediul in Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 19-21, Etaj 2, Sector 1, Bucuresti, Romania,
inmatriculata la Registrul Comertului cu numarul J40/8204/2000, CUI 13341280,
având ca date de contact în scopul comunicării cu candidații, pe lângă adresa sediului de mai sus pentru
corespondența prin poștă/curier, și e-mail: gdpr@idealeasing.ro, telefon: 021.204.44.44 cu rugămintea
de direcționare către dep. Resurse Umane/protecția datelor cu caracter personal
care
prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal
care privesc calitatea dumneavoastră de candidat (denumit in continuare și "Persoana Vizata") pentru
posturile deschise in cadrul organizației Operatorului,
date după cum urmează:
(a)

(b)

(c)

date personale de contact și de identificare: numele, prenumele, adresa de domiciliu, reședința,
data nașterii, numărul de telefon și adresa de email, semnătura daca vă exprimați acordul pentru
păstrarea CV-ului /datelor de contact sau dacă fiind candidat selectat completați anumite formulare,
declarații etc. necesare Operatorului în etapa respectivă conform normelor și/sau procedurilor sale
interne;
date care permit verificarea condițiilor de eligibilitate și de selecție, potrivit procesului de
recrutare: informații incluse in CV-ul dvs. ca Persoană Vizată și/sau in orice formulare de cerere pe
care ne-o adresați in aceasta calitate acte de studii, atestate/certificate profesionale sau atestate
emise de autoritățile de reglementare, calificări/atestate specifice postului, vizele de ședere in tara,
referințe daca aveți, note de interviu, evidențe/rezultatele verificărilor in vederea angajării, dacă
sunteți selectat pentru o anumită poziție care necesită aceasta și declarație pe propria răspundere
privind implicarea sau nu în cauze penale;
date privind examinarea profesională a Persoanei Vizate: referințe, note de interviu,
evidențe/rezultatele verificărilor Persoanei Vizate, experiența profesionala, analizele/teste de
performanță și evaluare, planuri de îmbunătățire a performanței în care sunteți implicat ca Persoană
Vizată la data prezentei și corespondența aferentă;

(d) date privind remunerația: precum cea din oferta dvs. de munca, dacă este cazul din oferta
Operatorului și/sau date comunicate de către dvs. privind virarea corespunzătoare a contribuțiilor la
bugetul de stat de către angajatorul precedent;

(e) date privind sănătatea: informații despre condiția medicală a Persoanei Vizate, detalii privind
eventuale dizabilități sau restricții de muncă;
(f ) date referitoare la disciplina Persoanei Vizate la locul de munca: informații privind eventuale
comportamente in mediul de lucru ale Persoanei Vizate și/sau proceduri disciplinare în care a fost
implicată;
(g ) date colectate din supravegherea video a cailor de acces in/din spatiile Operatorului- pentru apărarea
drepturilor si intereselor legitime/ conform legii, după caz.

Cum colectam datele dvs., scopurile si respectiv temeiurile legale de prelucrare
Dvs. ne puteți furniza direct date cu caracter personal prin intermediul CV-ului comunicat/depus
in vederea angajării, prin comunicări de date cu caracter personal puse la dispoziție in procesul de
recrutare.
Putem colecta, de asemenea, date cu caracter personal, din aplicații ori platforme de recrutare
accesate și/sau utilizate de către dvs. ori prin care v-ați arătat disponibilitatea pentru noi oportunități de
munca, de la societăți de recrutare la care ați/am apelat in vederea angajării, de la furnizorii de servicii de
recrutare și respectiv de furnizare personal, după caz.
De asemenea, putem colecta date si interoga baze publice de date, conform legii, pentru a verifica
în mod independent cele susținute de către dvs., respectiv pentru a compara înscrisurile doveditoare ale
celor susținute de către dvs. cu informațiile disponibile publicului în acest scop.

a. Se realizează activități de prelucrare, întemeiate pe asigurarea unui interes legitim al
Operatorului (temei juridic), în principal pentru următoarele scopuri:
i.

realizarea procesului de selecție si recrutare a Persoanelor Vizate in vederea angajării,
analizarea condițiilor de angajare;
ii. programarea, comunicarea cu candidații si desfășurarea interviului de angajare,
elaborarea listei scurte cu Persoanele Vizate care se aproprie cel mai mult de cerințele
postului deschis;
iii. conservarea dreptului la apărare al Operatorului pentru un eventual răspuns dat
Persoanei Vizate;
iv. paza si protecția persoanelor si a bunurilor propriii si cailor de acces in locația unde are
loc interviul.
b. Se realizează activități de prelucrare, întemeiate pe efectuarea de demersuri in vederea
încheierii contractului de munca (temei juridic), în principal pentru următoarele scopuri:
i.

adoptarea deciziei finale a Operatorului privind angajarea Persoanei Vizate, precum si
acordarea de feedback pozitiv/negativ;
ii. comunicarea cu candidatul;
iii. efectuarea, adresarea si, daca este cazul negocierea, ofertei;

iv. întocmirea documentației de angajare in caz de feedback pozitiv si acceptare a ofertei.

c. Se realizează activități de prelucrare, întemeiate pe îndeplinirea unei obligații legale (temei
juridic), în principal pentru scopuri precum:
i. in vederea examinării prealabile a dreptului/Permisului de munca al Persoanei
Vizate;
ii. pentru îndeplinirea unor cerințe de verificare în scop de selecție prevăzute de acte
normative speciale/aplicabile anumitor activități.

d. Se realizează activități de prelucrare, întemeiate pe consimțământul Persoanei Vizate (temei
juridic), daca acesta a fost obținut, pentru următoarele scopuri:
i. păstrarea datelor cu caracter personal ale Persoanelor Vizate neangajate in procesul
in curs/la care au aplicat, in vederea unor posibile recrutări ulterioare de către
Companie.

Durata si modalitatea prelucrării
In cadrul scopurilor legate de activitatea de resurse umane, datele dumneavoastră cu caracter
personal vor fi prelucrate, daca va fi cazul stocate, pe o perioada limitata de timp, într-un loc sigur si in
conformitate cu condițiile si prevederile legale, astfel:
a) pe durata desfășurării procesului de recrutare, pana la momentul angajării pentru candidatul care,
pe baza recrutării respective va intra într-un raport juridic contractual cu Operatorul, urmând ca,
după angajarea sa, prelucrarea datelor comunicate in scop de recrutare sa se facă de către
Operator in scopul păstrării evidentelor in vederea contractării/derulării raportului juridic
contractual care a intervenit cu Operatorul;
b) pe o perioada de un an de la data înregistrării candidaturii Persoanei vizate, in cazul in care aceasta
din urma si-a exprimat consimțământul potrivit prezentei și dacă nu și-a exercitat înlăuntrul
termenului de un an dreptul de a-si retrage consimțământul, caz in care perioada se va limita
corespunzător in acest sens.

Cu excepția celor mai sus menționate in paragraful anterior, datele cu caracter personal sunt șterse
de regulă, din evidența în scop de recrutare a Operatorului de îndată ce decizia Operatorului este
negativa in privința angajării Persoanei Vizate.
Operatorul prelucrează datele dvs. atât manual, pe suport de hârtie cât și prin mijloace electronice sau
mixte. La data prezentei Operatorul nu efectuează testarea candidaților prin mijloace automate, respectiv
nu ia decizii cu privire la candidați prin mijloace exclusiv automate.

Pe toata durata prelucrării datelor personale, Operatorul informează Persoana Vizată că asigură
respectarea prevederilor legale aplicabile și in ceea ce privește confidențialitatea datelor, și implementarea
și respectarea măsurilor și cerințelor tehnice și organizatorice de siguranță și de securitate adecvate.

Posibili destinatari ai datelor dvs.
Putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal, mai sus-menționate, in principal următoarelor
categorii de destinatari:
i.

ii.
iii.

alte societăți, entități care ne furnizează diverse servicii de suport, de regulă cu caracter
excepțional atunci când acestea trebuie să aibe acces la ele pentru a ne acorda suportul pentru
a ne putea realiza activitatea (precum servicii IT, servicii de mentenanța sisteme/baze de date,
servicii de paza si protecție, etc.);
către autoritățile statului pe baza competențelor acestora prevăzute de legea aplicabilă;
intern, către angajații /reprezentanții Operatorului cu atribuții in scop de recrutare, selecție,
decizie în vederea angajării sau nu, etc., care au obligația de a păstra confidențialitatea deplină
a datelor și respectiv de a respecta normele si procedurile interne ale Operatorului in acest sens.

La data prezentei Note de informare nu transferam date cu caracter personal in afara Uniunii
Europene / Spatiului Economic European.

Ca persoana vizata aveți următoarele drepturi in ceea ce privește datele personale prelucrate
de către noi, Compania [...],


dreptul de a fi informat;



dreptul de acces la datele dvs. cu caracter personal;



dreptul la rectificarea și/sau completarea datelor;



dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) (vor putea fi însă situații in care Operatorul/
Idea Leasing IFN SA să nu poată da curs solicitării de ștergere a datelor, in conformitate cu
excepțiile menționate de prevederile art. 17 din Regulamentul general privind protecția datelor );



dreptul la restricționarea prelucrării datelor;



dreptul la portabilitatea datelor (numai când portabilitatea este fezabilă din punct de vedere
tehnic, pentru datele comunicate direct Operatorului și când prelucrarea este efectuată prin
mijloace automate);



dreptul de opoziție;



dreptul de retragere a consimțământului, daca acesta a fost acordat in vederea prelucrării
datelor în scop de recrutări și/sau selecții viitoare;



dreptul de a nu face obiectul unui proces decizional individual automatizat-cu precizarea ca,
până la o eventuala modificare a prezentei Note de informare, Operatorul Idea Leasing IFN SA

nu efectuează o prelucrare automatizata de date pentru crearea de profiluri sau care sa duca la
luarea vreunei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automata în ceea ce privește candidații;


dreptul de formula plângere potrivit celor mai jos menționate;

si aveți posibilitatea de a le exercita in conformitate cu prevederile Regulamentului general privind
protecția datelor fata de Operator, prin comunicarea unei solicitări în scris prin poștă/curier pe adresa
Sos. Bucuresti - Ploiesti nr. 19-21, Etaj 2, Sector 1, Bucuresti, Romania sau prin e-mail la
gdpr@idealeasing.ro, ori prin telefon: 021.204.44.44, cu rugămintea de direcționare către dep. Resurse
Umane/protecția datelor cu caracter personal.
Pentru a putea răspunde unei astfel de cereri subliniem că avem nevoie de informații care să ne
permită identificarea solicitantului. În lipsa unor informații suficiente de identificare a dvs., ca Persoană
Vizată solicitantă, este posibil să nu putem răspunde.
In cazul in care Operatorul va comunica răspunsul de a nu lua măsuri in legatură cu cererea dvs. sau
daca răspunsul primit de la Operator nu este satisfacător ori nu primiți un răspuns în termenele mai sus
menționate, aveți dreptul de a depune o plangere:
 fie la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.),
cu sediul in B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, sub
forma unei adrese scrise, la sediul institutiei sau prin e-mail la adresa
anspdcp@dataprotection.ro;
 fie la instanța competentă.
Prezenta Nota de informare poate face în viitor obiectul modificărilor Operatorului, orice modificare
urmând a-si produce efectele de la data comunicării ei/asigurării disponibilității modificării.

IDEA LEASING IFN S.A.

