Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Stimată Doamnă/Stimate Domn,
Scopul acestei Informări este de a vă explica ce date prelucrăm, de ce le prelucrăm și ce facem cu ele.
Suntem pe deplin conștienți de faptul că informațiile personale vă aparțin, de aceea facem tot posibilul să le
stocăm în siguranță și să le prelucrăm cu atenție.

1. Cine suntem noi, operatorul care prelucrează datele cu caracter personal ?
Societatea Transilvania Broker de Asigurare S.A., societate inregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date
cu Caracter Personal administrat de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
în baza Notificării numărul 23791, este responsabilă de prelucrarea datelor tale cu caracter personal, pe care le
colectează direct de la tine sau din alte surse.
Societatea noastră a urmărit, întotdeauna, respectarea celor mai înalte standarde etice în activitățile pe care le
desfășoară în conformitate cu prevederile legale din domeniul prelucrării datelor cu caracter personal. Pentru ca datele
tale să fie prelucrate în siguranță, am depus toate eforturile să implementăm măsuri rezonabile pentru a proteja
informațiile tale.

2. Cine sunteți dumneavoastră ?
Potrivit legislației, TU - persoana fizică aflată într-o relație de orice fel cu noi, ești o “persoană vizată”, adică 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.

3. Angajamentul nostru față de dumneavoastră
Protecția informațiilor tale personale este foarte importantă pentru noi. De aceea, ne-am luam angajamentul să
respectăm următoarele principii:
❖ Legalitate, echitate și transparență - Prelucrăm datele tale legal și corect. Suntem întotdeauna
transparenți în privința informațiilor pe care utilizăm, iar tu ești informat corespunzător.
❖ Controlul îți aparține - În limitele legii, îți oferim posibilitatea de examina, modifica, șterge datele
personale pe care le-ai împărtășit cu noi și de a-ți exercita celelalte drepturi.
❖ Integritatea datelor și limitarea scopului - Utilizăm datele numai în scopurile descrise la momentul
colectării sau în noi scopuri compatibile cu cele inițiale. În toate cazurile, scopurile noastre sunt
compatibile cu legislația. Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte,
complete și actualizate.
❖ Securitate - Am implementat măsuri rezonabile de securitate și criptare, astfel încât să îți protejăm cât
mai bine informațiile. Cu toate acestea, reține faptul că niciun site web, nici o aplicație și nicio
conexiune la internet nu este complet sigură.

4. Ce date colectăm ?
Politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal guvernează utilizarea și stocarea datelor dvs. Puteți
accesa politica noastră de protecție a datelor cu caracter personal la https://transilvaniabroker.ro/protectiadatelor/.
Transilvania Broker de Asigurare S.A. este un operator pentru datele personale pe care dvs. (subiectul
prelucrării) ni le furnizați în calitatea dumneavoastra de candidat pentru potențialele posturile vacante in cadrul
societății Transilvania Broker de Asigurare S.A.
Putem colecta următoarele tipuri de date personale de la dvs.:
➢ date personale de contact si de indentificare: numele, prenumele, adresa de domiciliu, resedinta, data
nasterii, numarul de telefon si adresa de email, nationalitatea, cetatenia, cartea de identitate sau pasaportul,
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➢

➢

➢
➢

codul numeric personal, seria si numarul CI/Pasaportului, sau alte date de indentificare in masura in care sunt
incluse in CV-ul Persoanei Vizate si/sau in orice formulare de cerere;
date care permit verificarea conditiilor de eligibilitate si de selectie aferente procesului de recrutare: acte de
studii (ex: diploma de bacalaureat, diploma de licenta, diploma de master, doctorat, etc), atestate/certificate
profesionale sau atestate emise de autoritatile de reglementare, specifice postului, referinte, note de interviu,
evidente/rezultatele verificarilor anterioare angajarii, informatii incluse in CV-ul Persoanei Vizate si/sau in orice
formulare de cerere;
date privind remuneratia si taxele si impozitele legale: evidente privind oferta de munca, cum ar fi dar
nelimitandu-se la: detalii privind salarii, bonusuri, beneficii, date privind taxele si impozitele datorate de
Persoana Vizata conform legislatiei fiscale aplicabile;
date privind sanatatea: informatii despre conditia medicala a Persoanei Vizate, detalii privind eventuale
dizabilitati sau restrictii de munca;
date referitoare la disciplina la locul de munca: informatii privind eventuale comportamente ale Persoanei
Vizate si/sau proceduri disciplinare in care a fost implicata;

5. De unde avem datele dumneavoastră ?
Colectam datele dvs. personale direct de la dvs., la sediul nostru nostru si la punctele noastre de lucru din tara,
fizic sau prin e-mail, de pe internet (diverse site-uri de recrutare la care ati apelat in vederea angajarii), alti furnizori
de servicii implicati in executarea contractului individual de munca.
Ne furnizati direct date prin intermediul CV-ului depus in vederea angajarii, prin solicitari/comunicari transmise
in procesul de recrutare.

6. Temeiul și scopurile prelucrării datelor cu caracter personal ?
➢ Se realizeaza activitati de prelucrare, întemeiate pe efectuarea de demersuri in vederea incheierii
contractului de muncă (temei juridic), întocmirii documentației de angajare.
➢ Se realizeaza activitati de prelucrare, intemeiate pe indeplinirea unei obligatii legale, în vederea
realizarii raportarilor/comunicarii cu autoritati /institutii cu atributii de control/supraveghere
/monitorizare.
➢ Se realizează activități de prelucrare, întemeiate pe asigurarea unui interes legitim al Societății
Transilvania Broker de Asigurare S.A., pentru urmatoarele scopuri:
- realizarea procesului de selectie și recrutare a persoanelor vizate in vederea angajarii,
analizarea conditiilor de angajare sau de promovare;
- programarea si desfasurarea interviului de angajarare, elaborarea listei scurte cu
Persoanele Vizate care se aproprie cel mai mult de cerintele postului deschis;
- conservarea dreptului la aparare al societății
➢ Se realizează activități de prelucrare, întemeiate pe consimțământul persoanei vizate, dacă acesta a
fost obținut, pentru păstrarea datelor cu caracter personal, ale persoanelor vizate, în cadrul unor
recrutări specifice ulterioare.

7. Ce facem cu datele dumneavoastră ?
Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi prelucrate de catre alți operatori, operatori asociați sau
împuterniciți ai operatorului, cu respectarea întocmai a legislației privind protecția datelor cu caracter personal :
➢ Furnizori de prestări servicii din domeniul muncii, autorități publice ;
➢ Autorități ale statului, precum ITM, autoritatea fiscală, etc, pe baza competențelor acestăra
prevăzute de legislația aplicabilă.

8. Cât timp ținem datele dumneavoastră ?
În cadrul scopurilor legate de activitatea de resurse umane, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi
stocate pe o perioadă limitată de timp într-un loc sigur și în conformitate cu condițiile și prevederile legale, astfel :
➢ Pe durata desfășurării procesului de recrutare, până la momentul angajării, dată dupa care datele vor
fi păstrate în dosarul de personal al persoanei vizate și vor fi prelucrate în scopul executării contractului
de muncă și păstrate în conformitate cu legislația aplicabilă pe durata respectivului contract ;
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9. Care sunt drepturile dumneavoastră?
Incepând cu 25 mai 2018 aveti următoarele drepturi ce rezulta din Regulamentul UE privind protecția datelor
cu caracter personal:
✓ Dreptul la informare - Dreptul persoanei vizate de a fi informată cu privire la identitatea și datele de
contact ale operatorului și ale Responsabilului cu protecția datelor, scopurile în care se face prelucrarea
datelor, categoriile de date cu caracter personal vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor,
existența drepturilor prevăzute de legislația privind protecția datelor cu caracter personal pentru persoana
vizată și condițiile în care pot fi exercitate;
✓ Dreptul de acces la date - Dreptul persoanei vizate de a obține de la operatorul de date la cerere și în mod
gratuit, confirmarea faptului că datele cu caracter personal care o vizează, sunt sau nu prelucrate de către
acesta;
✓ Dreptul la rectificare - Dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, rectificarea datelor
inexacte care o privesc, precum și completarea datelor incomplete;
✓ Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”) - Dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în
mod gratuit, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, stergerea datelor cu caracter
personal care privesc acea persoană;
✓ Dreptul la restricționarea prelucrării - Dreptul persoanei vizate de a obține, la cerere și în mod gratuit, în
măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, marcarea datelor cu caracter personal stocate,
cu scopul de a limita prelucrarea ulterioară a acestora;
✓ Dreptul la portabilitatea datelor - Dreptul persoanei vizate de a primi, la cerere și în mod gratuit, datele
cu caracter personal într–o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într–un format ușor de citit,
precum și dreptul ca aceste date să fie transmise de către Transilvania Broker de Asigurare S.A. către alt
operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
✓ Dreptul la opoziție - Dreptul persoanei vizate de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și
legitime legate de situația sa particulara, ca datele cu caracter personal care o vizează să facă obiectul unei
prelucrări, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege;
✓ Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale - Dreptul persoanei vizate de a cere și de a obține
retragerea, anularea sau reevaluarea oricărei decizii bazate exclusiv pe prelucrări efectuate prin mijloace
automate (incluzând crearea de profiluri) care produce efecte juridice în privința persoanei vizate sau o
afectează în mod similar într–o măsură semnificativă

10. Te rugăm să reții următoarele aspecte :
→ Dacă ți-ai dat consimțământul pentru păstrarea datelor în vederea unor recrutări specifice ulterioare, îl poți
retrage în orice moment.
→ Dacă vrei să îți exerciți drepturile, o poți face prin transmiterea unei cereri scrise, semnate și datate, astfel :
o Prin poșta la adresa : Bistrița, str. Zorilor, nr.5, jud. Bistrița-Năsăud, cod 420011
o Personal – la sediul nostru din Bistrița, str. Zorilor, nr.5, jud. Bistrița-Năsăud, cod 420011
o Prin e-mail : dataprotection@transilvaniabroker.ro
→ Drepturile enumerate mai sus nu sunt absolute. Există excepții, de aceea fiecare cerere primită va fi analizată
astfel încât să decidem dacă este întemeiată sau nu. În măsura în care cererea este întemeiată, îți vom facilita
exercitarea drepturilor. Dacă cererea este neîntemeiată, o vom respinge, însă te vom informa asupra motivelor
refuzului și asupra drepturilor de a depune o plângere la Autoritatea de Supraveghere și de a te adresa justiției.
→ Vom încerca să răspundem solicitării tale în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, termenul poate fi prelungit
în funcție de diferite aspecte, precum complexitatea cererii, numărul mare de cereri primite sau imposibilitatea
de a te identifica într-un termen util.
→ Dacă, deși depunem toate eforturile, nu reușim să te identificăm, iar tu nu ne furnizezi informații suplimentare
pentru a reuși să te identificăm, nu suntem obligați să dăm curs solicitării.
Dacă, totuși, credeți că datele dvs. personale nu au fost tratate corespunzător conform legii, puteți contacta
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și puteți depune o plângere la
aceasta.

