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NOTĂ INFORMATIVĂ PRIVIND ACORDAREA CONSIMŢĂMÂNTULUI PENTRU PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER 
PERSONAL 

 
Stimate Domn / Stimată Doamnă, 
conform articolului 13 al Regulamentului UE nr. 679/2016 (în continuare denumit "GDPR"), S.C. RE COLLECTION S.R.L. cu sediul 
în loc. Cluj-Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, et. 5, jud. Cluj, cod postal 400616 și punct de lucru în Oradea, str. Piața Cetății, 
nr. 1, jud. Bihor, România (în continuare denumită "Societate"), vă oferă următoarele informaţii cu privire la prelucrarea efectuată, în 
calitate de OPERATOR, a datelor dumneavoastră cu caracter personal (în continuare denumite “Date”). 
Pentru comunicări sau solicitări, vă puteţi adresa Societăţii prin e-mail la adresa privacy.recollection@cerved.com. 
 
Operatorul prelucrării: 

Potrivit articolelor 4 şi 9 ale GDPR, Societatea este Operatorul prelucrării Datelor personale aparținând persoanelor fizice care își 
acordă în mod expres consimțământul de a paticipa la procedura de selecție în scopul colaborării profesionale şi indicate în cererea 
de angajare şi/sau furnizate în eventuale interviuri ulterioare cu persoanele desemnate de Societate. 
Societatea a numit un responsabil pentru protecţia datelor (în continuare denumit “DPO”), care poate fi găsit la adresa e-mail 
dpo@recollection.ro. 
 
Categorii şi tipuri de Date prelucrate: 
Datele prelucrate de Societate pot include: 

1) Datele dvs. de identificare (CNP), nume, prenume, data și locul nașterii, cetățenia, naționalitatea, seria și nr. actului de 
identitate/ pașaportului; imaginea video; 

2) Date de contact și localizare: domiciliul, adresa de corespondență, telefon, fax, e-mail; 

3) Datele dvs. familiale: stare civilă, număr de persoane aflate în întreținere; 

4) Datele dvs. profesionale: profesie/ocupație, domeniul de activitate, vechimea în muncă, nivelul studiilor; 

5) Date speciale, conform articolului 9 al GDPR, colectate ca urmare a primirii curriculum-ului dumneavoastră sau ulterior, 
adică Date biometrice şi/sau genetice şi/sau în măsură să evidenţieze aderarea la asociaţii şi/sau organizaţii filozofice 
şi/sau religioase, partide politice şi/sau sindicate, convingerile religioase, opiniile politice, originea etnică şi/sau rasială 
şi/sau starea de sănătate. 

 
Baza juridică şi scopurile prelucrării Datelor: 

Cu respectarea legislaţiei în vigoare în materie de data protection şi fără a fi nevoie de un consimţământ expres al dumneavoastră, 
Datele vor fi prelucrate de Societate în următoarele scopuri: 

1) gestiunea procedurilor de selecţie a colaboratorilor şi personalului; 
2) menținerea contactelor numai în scopul programării unor eventuale interviuri necesare, folosind datele de contact furnizate 

de dumneavoastră; 
3) evaluarea conformităţii profilului dumneavoastră cu poziţiile de muncă vacante şi în general pentru gestiunea procedurilor 

de selecţie a colaboratorilor; 
4) gestiunea unui eventual raport viitor de colaborare şi/sau muncă cu Societatea; 
5) gestiunea obligaţiilor legale derivate din prevederile specifice domeniului în cadrul căruia își desfășoară activitatea 

Societatea; 
6) respectarea regulilor și procedurilor de asigurare a securității unității, în raport de accesul persoanelor fizice (în cazul dvs – 

în calitate de candidați) de la intrarea în incinta societății.          

Prelucrarea datelor personale ale dvs. se realizează în temeiul dispozițiilor articolului 6, aliniat 1, literele a), b) şi c) al GDPR şi are 
drept scop legitim verificarea conformităţii candidatului de a ocupa poziţia specifică vacantă, conform prevederilor articolului 6, aliniat 
1), litera f) al GDPR. 
 
Acordarea Datelor pentru scopurile anterior menționate, este facultativă, dar eventuala neacordare şi refuzul dumneavoastră de a le 
furniza ar determina imposibilitatea pentru Societate de a lua în considerare candidatura dumneavoastră, de a programa interviurile 
şi/sau de a evalua profilul dumneavoastră. 
În situaţia în care candidatura dumneavoastră este acceptată, Datele vor fi prelucrate de Societate în baza notei informative privacy 
întocmită pentru colaboratori şi/sau angajaţi. 
Eventuala prelucrare a unor Date speciale are loc conform articolului 9, aliniat 2, litera a) al GDPR, respectiv pe baza acordarii 
explicite a consimţământul dumneavoastră şi în conformitate cu autorizaţiile pro tempore în vigoare în materie de data protection. În 
această privinţă, dacă nu este strict necesar, vă solicităm să nu furnizaţi astfel de informaţii: în caz contrar, dacă dumneavoastră 
decideţi să le furnizaţi, vă va fi cerut să vă daţi consimţământul expres cu respectarea legislaţiei în vigoare în materie de data 
protection. În lipsa acordării consimţământului dumneavoastră pentru prelucrarea Datelor speciale şi dacă dumneavoastră furnizaţi 
acest fel de Date, acestea nu vor putea fi luate în considerare în vederea candidaturii dumneavoastră. De asemenea, se poate să 
aibă loc o prelucrare a Datelor unor persoane terţe trimise de dumneavoastră Societăţii. În această ipoteză¸ dumneavoastră aţi fi 
operator autonom al prelucrării, asumându-vă obligaţiile şi responsabilităţile legale. În acest sens, dumneavoastră acordaţi o 
exonerare deplină cu privire la acest punct faţă de orice contestaţie, pretenţie şi/sau solicitare de despăgubire a daunei din prelucrare 
care i-ar putea parveni Societăţii de la persoanele terţe ale căror Date au fost prelucrate prin trimiterea dumneavoastră spontană cu 
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încălcarea normelor aplicabile în materie de data protection. Dacă dumneavoastră prelucraţi date personale ale terţilor, garantaţi 
încă de acum, asumându-vă orice răspundere aferentă, că această ipoteză particulară de prelucrare se bazează pe o bază juridică 
adecvată, care legitimează prelucrarea unor astfel de informaţii. 
 
Modalităţi de prelucrare a Datelor 
Prelucrarea Datelor va avea loc prin arhivarea pe instrumente şi/sau suporturi automatizate, sistem de supraveghere video, de hârtie, 
informatice, manuale şi/sau electronice, cu logici corelate scopurilor indicate mai sus ale prelucrării şi cu respectarea legislaţiei în 
vigoare şi a unor instrucţiuni specifice ale firmei, garantând confidenţialitatea şi siguranţa acestor Date şi respectarea obligaţiilor 
specifice stabilite de legislaţie. 
 
Cadru de comunicare şi difuzare a Datelor şi destinatari şi transferul Datelor 
Datele vor fi prelucrate de un personal împuternicit cu prelucrarea potrivit articolului 29 al GDPR. De asemenea, în scopurile de mai 
sus, Datele vor putea fi comunicate în Italia şi/sau în alte tari membre UE (în a căror jurisdicție se aplică obligatoriu prevederile 
GDPR) altor societăţi ale Grupului Cerved, din care face parte și S.C. RE COLLECTION S.R.L., şi unor subiecţi terţi numiţi Persoane 
împuternicite cu prelucrarea potrivit articolului 28 al GDPR. 
De asemenea, celelalte societăţi ale Grupului Cerved vor putea accede la Date în scopuri administrative şi/sau contabile, potrivit 
articolelor 47 şi 48 şi articolului 6 al GDPR. 

Lista actualizată periodic şi completă a eventualilor responsabili numiţi pentru prelucrarea Datelor este disponibilă la sediul Societăţii 
şi poate fi solicitată acesteia trimiţând un e-mail la adresa indicată mai sus. 
Datele vor putea fi accesate eventual de către autorităţi, instituţii şi/sau persoane autonome (operatori) ale prelucrării, cărora este 
obligatoriu să le fie comunicate Datele dumneavoastră în baza unor dispoziţii legale sau a unor ordine ale autorităţilor. 

 
Transferul Datelor către organizaţii internaţionale şi/sau Ţări terţe 

În ceea ce priveşte eventualul transfer al Datelor către organizaţii internaţionale şi/sau Ţări terţe, prelucrarea va avea loc conform 
unuia din modurile permise de legislaţia în vigoare, ca de exemplu consimţământul persoanei vizate, adoptarea unor Clauze Standard 
aprobate de Comisia Europeană, selecţia persoanelor care au aderat la programe internaţionale pentru libera circulaţie a datelor sau 
care operează în Ţări considerate sigure de către Comisia Europeană. 
La cerere, se pot obţine mai multe informaţii de la DPO şi/sau de la Societate la contactele indicate mai sus. 

 
Stocarea Datelor 

Datele vor fi păstrate pe suporturi de hârtie şi/sau informatice pe o perioadă de 12 luni de la acordarea lor, respectând principiile de 
limitare a păstrării şi minimizare prevăzute de articolul 5, aliniat 1, literele c) şi e) al GDPR şi vor putea fi folosite pentru eventuale 
contacte şi interviuri viitoare. 
Datele vor fi păstrate pentru a îndeplini obligaţii normative şi pentru a urmări scopurile indicate mai sus, aderând la principiile de 
indispensabilitate, de neexcedenţă şi de pertinenţă; apoi Datele vor fi distruse. 

 
Drepturile dumneavoastră prevăzute de GDPR 

În legătură cu prelucrările indicate mai sus, dumneavoastră, în calitate de persoana vizată, beneficiați de următoarele drepturile, în 
conformitate cu prevederile art 15-22 ale GDPR. 

1. Dreptul de fi informat cu privire la toate aspectele esențiale ale prelucrării; 
2. Dreptul de acces la datele prelucrate și la următoarele informații; 

       a) scopurile prelucrării;  
 b) categoriile de date cu caracter personal vizate; 
c) destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate; 
d) perioada pentru care se preconizează că vor fi stocate datele cu caracter personal; 
e) dreptului de a solicita operatorului rectificarea sau ştergerea datelor cu caracter personal / restricţionarea prelucrării 
datelor cu caracter personal referitoare la persoana vizată; 
f) dreptul de a depune o plângere în faţa unei autorităţi de supraveghere. 

  3.    Dreptul de a obtine rectificarea si /sau completarea datelor personale; 
  4.    Dreptul de a obtine stergerea datelor; 

      5.    Dreptul de a obține restrictionarea prelucrării; 
      6.    Dreptul la opoziție.  
Dumneavoastră veţi putea formula o cerere de opoziţie la prelucrarea Datelor dvs. potrivit articolului 21 al GDPR în care să evidenţiaţi 
motivele care justifică opoziţia. Societatea îşi rezervă dreptul de a evalua cererea dumneavoastră, care nu va fi acceptată în cazul 
existenţei unor motive legitime obligatorii de a proceda la prelucrare care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor 
dumneavoastră. 

  
Astfel, veti avea dreptul de a solicita limitarea prelucrării în cazurile prevăzute de articolul 18 al GDPR, de a obţine într-un format 
structurat, de uz comun şi lizibil de pe un dispozitiv automat Datele dumneavoastră, în cazurile prevăzute de articolul 20 al GDPR. 
Dumneavoastră vă veţi putea retrage în orice moment consimţământul acordat potrivit articolului 7 al GDPR, dar veţi putea şi să 
înaintaţi o reclamaţie la autoritatea de control competentă potrivit articolului 77 al GDPR, adică Autoritatea Naţională de Supraveghere 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă consideraţi că prelucrarea Datelor dumneavoastră este contrară legislaţiei în vigoare. 

Cererile se fac în scris către DPO la adresa de contact indicată mai sus. 
 
 
Subsemnatul identificat mai jos declar că am primit, citit şi înţeles nota informativă completă potrivit articolului 13 al GDPR, cu privire 
la prelucrarea propriilor Date în vederea selectării personalului şi gestiunii unui eventual raport de muncă viitor şi că am fost informat 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32004D0915
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cu privire la propriile drepturi prevăzute de GDPR. 
 
 
În legătură cu propriile Date speciale eventual acordate în curriculum vitae în vederea candidaturii, cu modurile şi în scopurile 
specificate mai bine în sus-numita notă informativă, subsemnatul identificat mai jos: 

 consimt în mod explicit, facultativ şi voluntar la prelucrarea Date mele speciale; 
 nu consimt la prelucrarea Date mele speciale. 

 
 

NUME  

PRENUME  

SOCIETATE RE COLLECTION S.R.L. 

SEDIU  

UNITATE ORGANIZATORICĂ  

DATA  

 
SEMNĂTURĂ LIZIBILĂ 

 

 
 
 
 


