Uniunea Salvați
România
Secretariatul General
sg@usr.ro

NOTĂ DE INFORMARE ÎN SCOPURI DE RECRUTARE
Prezenta nota de informare explică în ce condiții sunt prelucrate datele dumneavoastră cu
caracter personal cu ocazia recrutarii de catre organizatia noastra precum si drepturile
acordate de legislația in vigoare si de regulamentul Regulamentului (UE) 679/2016 –
Regulamentul General privind Protectia Datelor (RGPD)
Pentru alte situații, va rugam sa consultați notele de informare adecvate scopului respectiv
prin adresarea in mod direct operatorului de date cu caracter personal, Partidul Uniunea
Salvati Romania.
Informatii despre operatorul de date
PARTIDUL UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA înregistrat în Registrul Partidelor Politice din
România la poziția numărul 125, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Şoseaua Pavel D. Kiseleff
nr. 55, Vila 4, cod postal 011852, avand cod de înregistrare fiscală 36420951 cont
IBAN RO44BTRLRONCRT0478777964 RON deschis la Banca Transilvania, adresa
email:contact@usr.ro, e-mail contact@usr.ro, website www.usr.ro, (denumit în continuare
“USR” sau “organizatia”).
Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal
Prelucram datele cu caracter personal in vederea desfasurarii procesului de recrutare,
respectiv de analizarea candidaturii dumneavoastra si selectare a unei persoane in vederea
angajarii pentru o anumita pozitie in cadrul organizatiei noastre.
Baza legală a prelucrărilor
Prelucram datele cu caracter personal in temeiul:
▪
▪

efectuării demersurilor la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract de
munca (art. 6 alin. 1 lit. b din RGPD)
interesul legitim in ceea ce privește verificarea profilurilor sociale ale unor candidați în
perspectivă în cadrul proceselor lor de recrutare și în cazul verificarea altor informații
publice despre un potențial angajat (art. 6 alin. 1 lit. f din RGPD)

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm
În procesul de recrutare prelucram următoarele date cu caracter personal:
▪

date personale care permit candidatului să fie identificat: nume, prenume, gen, dată de
naştere;

▪
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▪
▪

date personale furnizate de către candidat care permit comunicarea noastra cu acesta:
adresă, telefon, adresă de e-mail;
date personale care permit verificarea aptitudinilor, condiţiilor de eligibilitate şi de
selecţie aferente procesului de recrutare respectiv: informații despre pozitiile detinute la
angajatorii anteriori, principalele activități și responsabilități, educaţie, experienţa
profesională, competențe de comunicare, competențe organizatorice/manageriale,
competențe digitale, certificările, licențele, diplomele de calificare, autorizațiile permis de
conducere, limbi străine etc

▪ date personale referitoarerezultatele testelor specifice iniţiale şi ale altor teste aferente.
Dacă veți comunica cu noi prin e-mail este posibil să reținem conținutul e-mailurilor și
răspunsurile pe care vi le furnizăm.
Limitele prelucrarii
Colectam și prelucram datele cu caracter personal referitoare la candidații la un post doar în
măsura în care colectarea si prelucrarea acestor date sunt necesare și relevante pentru
îndeplinirea atribuțiilor postului pentru care aceștia s-au înscris.

Sursa datelor cu caracter personal
Aceste date personale se regăsesc, de obicei, în CV si scrisoare de aplicare depuse de către
persoana vizată care aplica pentru un loc de muncă.
Colectam datele pe care ni le furnizați în timpul procesului de selectare, în timpul interviurilor
precum si rezultatele testelor, informațiile suplimentare pe care decideți să ni le comunicați ca
fiind relevante în procesul de recrutare și selectare.
Colectam date personale direct de la dumneavoastră, dar unele pot proveni din alte cum ar fi
persoanele menționate de dumneavoatră pentru furnizarea unor referințe precum și din surse
publice (Facebook, Linkedin, etc).
Colectam datele de la foștii angajatori pentru a obține informații cu privire la locul de muncă și
responsabilitățile profesionale anterioare, in conformitate cu prevederile legale.
În cazul în care nu ne furnizați categoriile de informații menționate mai sus, necesare pentru
a vă lua în considerare pentru pozitia la care aplicati, nu putem lua in considerare candidatura
dumneavoastră.
Perioada de stocare a datelor
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Pastram datele personale ale candidaţilor pe perioada procesului de recrutare si o perioada
de 6 luni dupa incheierea acesteia, respectiv de la data la care primiti o scrisoare de instiintare
ca nu nu ati fost selectat pentru pozitia pentru care ati aplicat.
Securitatea datelor
Pentru protecția completa a datelor dumneavoastra luăm măsuri organizaționale și tehnice
pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate și pentru a asigura
disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor.
În situația în care există un incident care afectează securitatea datelor cu caracter personal
pe care ni le-ați furnizat, veți fi notificați cu privire la acest lucru.
Luarea unor decizii automate și crearea de profiluri
Nu efectuam prelucrari de date personale in mod automat automat si nici nu cream profiluri.
Transferuri de date catre terti sau in afara UE
Nu transferam datele dumneavoastra catre terti nici din UE si nici din afara UE
Vor putea avea acces la datele dumneavoastră cu caracter personal furnizorii noștri de servicii
cum ar fi, dar fără a se limita la furnizorii de servicii și sisteme IT, angajatii ce asigura activitatile
desemnate de organizatie pe baza unor indicatii precise si care semneaza acorduri de
protectie a datelor cu caracter personal – DPA.
În acest caz, ne asigurăm că furnizorii și colaboratorii noștri asigură confidențialitatea și oferă
o protecție adecvată datelor dvs. cu caracter personal, pe baza de acorduri semnate.
Stocăm informații pe dispozitive care sunt în afara controlului nostru direct (ex: servere),
acestea fiind servicii de găzduire puse la dispoziție de furnizorii noștri, care sunt împuterniciți
să prelucreze datele în numele nostru și sub instrucțiunile noastre, pe baza acordurilor
semnate.
Pentru a ne asigura că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt protejate, platformele
și serviciile digitale pe care le contractăm isi asuma respectarea măsurilor tehnice și
organizatorice de protecția datelor și impunem existenta unor garanții suficiente că datele
dumneavoastră sunt prelucrate în siguranță.
Drepturile persoanei vizate privind prelucrarea datelor
în temeiul art. 15-22 din RGPD, vă sunt garantate urmatoarele drepturi in ceea ce privește
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:
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dreptul de acces la date – puteti formula cerere prin care puteți obține confirmarea faptului
că vă sunt prelucrate date cu caracter personal și prin care puteți avea acces la categoriile de
date prelucrate și informații suplimentare referitoare la prelucrările efectuate, ori, după caz,
puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării;
dreptul la rectificare – puteți obține, fără întârzieri nejustificate, corectarea (rectificarea)
datelor inexacte pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră;
dreptul la ştergerea datelor (dreptul de a fi uitat) – puteți solicita și obține ștergerea datelor
dumneavoastră cu caracter personal;
dreptul la restricţionarea prelucrării –puteți restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră
cu caracter personal;
dreptul la portabilitatea datelor –puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal
într-un format structurat, astfel încât să se poată face transferul acestora către un alt operator,
în mod automat;
dreptul la opoziție –puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter
personal în anumite situații și doar în cazul în care prelucrarea în cauză are ca temei
îndeplinirea unei sarcini de interes public ori se bazează pe interesul legitim al operatorului;
dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate – procesul de selectare si
admitere de noi membri nu are mecanism de decizie automata.
Pentru a vă exercita aceste drepturi, puteţi contacta organizatia noastra printr-o solicitare
scrisă, datată şi semnată, transmisă în atenţia Responsabilului cu protecția datelor cu caracter
personal.
Solicitarea dumneavoastră va fi analizată şi vi se va transmite un răspuns în termenul legal
de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării, conform prevederilor RGPD. În cazul în
care solicitarea dumneavoastră presupune o cercetare minuțioasă datorită complexității
cererii, termenul de o lună poate fi prelungit cu încă o lună, însă vi se vor transmite
argumentele necesității prelungirii termenului de soluționare.
Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, pentru
accesarea, corectarea sau ștergerea datelor, vă rugăm să ne scrieți la adresa: dpo@usr.ro
Informații suplimentare
De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa
oricarei instante competente sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal (www.dataprotection.ro) sau la adresa acesteia: Bd. G-ral Gheorghe
Magheru nr 28-30, Sector 1, București, cod 010336, Romania
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