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1. INTRODUCERE 

1.1 Scopul acestei notificări de confidențialitate este acela de a furniza informații cu privire 

la modul în care Grupul Diaverum (“noi”) procesează datele dvs. personale în legătură 

cu participarea dvs. la unul dintre procesele noastre de recrutare sau pentru depunerea 

unei cereri pentru un post / loc de muncă la noi. 

1.2 Vă respectăm intimitatea și protejăm în mod legal datele personale pe care le prelucrăm 

în legătură cu dvs. Întreaga prelucrare a datelor cu caracter personal se efectuează în 

conformitate cu GDPR1. În continuare se descrie modul în care colectăm, prelucrăm și 

distribuim datele dvs. personale. 

2. CE DATE PERSONALE VOR FI PRELUCRATE? 

2.1 Vom colecta și vom prelucra următoarele tipuri de date personale despre dvs. (“Datele 

personale”): 

 Datele de contact (de ex., numele, adresa, adresa de e-mail și numărul de telefon); 

 

 Codul numeric personal; 

 

 Fotografii (dacă sunt necesare în procesul de recrutare); 

 

  Informații privind experiența profesională anterioară, referinte de la alte locuri de 

munca sau de la alte persoane, calificările, aptitudinile și educația si orice alte 

informatii comunicate de dvs. in cadrul procesului de recrutare; 

 

 CV și scrisoare de intenție;  

 

 Rezultatele evaluărilor de personalitate (dacă sunt necesare în procesul de recrutare). 

 

 Rezultatul verificării integrității (dacă este necesară în procesul de recrutare). 

 

 Licența și înregistrarea cererii pentru post 

 

 Diplome și certificări obținute de dv. 
 

2.2 Ca regulă generală, vom colecta datele personale de la dvs., în mod direct sau prin 

intermediul societăților de recrutare cu care sunteți în contact și dacă v-ați dat acordul ca 

respectiva societate de recrutare să distribuie datele dvs. personale către Diaverum. Cu 

toate acestea, este posibil să colectăm, de asemenea, informații cu privire la licență și 

înregistrarea în legătură cu dvs. prin intermediul unor surse accesibile publicului sau 

detalii exacte despre impozite de la administrația financiară națională. 

                                                      

1 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția 

persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a 

acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor). 
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3. PENTRU CE SUNT PRELUCRATE DATELE DVS. PERSONALE? 

3.1 Vom prelucra datele dvs. personale în următoarele scopuri: 

(i) Pentru a verifica dacă sunteți un candidat potrivit pentru postul anunțat; 

(ii) Pentru a prelucra eventualele reclamații în legătură cu procesul de recrutare (de 

ex., reclamații privind discriminarea etc.); și 

(iii) Pentru a întocmi contractul de muncă, ce se va încheia în cazul în care sunteți 

angajat. 

(iv) Dacă este cazul și dacă a fost obținut consimțământul dvs. explicit, pentru a include 

datele dvs. de contact într-o bază de date internă cu potențialii solicitanți, pentru a 

vă putea contacta în cazul în care un post sau o funcție relevant(ă) este 

disponibil(ă).  

3.2 Furnizarea datelor dvs. personale este necesară pentru a evalua dacă sunteți sau nu potrivit 

pentru postul anunțat. Dacă nu ne furnizați datele dvs. personale, nu vă vom putea include 

în procesul de recrutare.  

4. CARE SUNT TEMEIURILE JURIDICE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR 

DVS. PERSONALE? 

4.1 Prelucrarea datelor dvs. personale în scopurile (i) și (ii) din Secțiunea 3.1 de mai sus are 

la bază interesul nostru legitim, deoarece procesul de recrutare necesită astfel de 

informații pentru ca societatea Diaverum să facă cea mai bună selecție a candidaților și 

să gestioneze orice alte probleme legate de recrutare. 

4.2 Prelucrarea datelor dvs. personale în scopul (iii) din Secțiunea 3.1 de mai sus are la bază 

necesitatea unei astfel de prelucrări pentru a încheia un contract de muncă cu dvs., în 

cazul în care vi se oferă postul. 

4.3 Prelucrarea datelor dvs. personale în scopul (iv) are la bază consimțământul acordat în 

mod explicit pentru o astfel de prelucrare. 

5. CINE ARE ACCES LA DATELE DVS. PERSONALE? 

5.1 Am implementat măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja datele 

personale împotriva pierderii, accesului ilegal etc. Numărul de persoane care au acces la 

datele dvs. personale este limitat. Numai persoanele asociate Grupului Diaverum, care 

trebuie să vă proceseze datele personale în conformitate cu scopurile de mai sus, vor avea 

acces la datele dvs. personale. 

5.2 Vom distribui datele dvs. personale către societățile din cadrul Grupului Diaverum, în 

scopul recrutării, care este susținută la nivel central și dacă postul respectiv se află în 

străinătate. Vom distribui, de asemenea, datele dvs. personale furnizorilor și partenerilor 
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care prestează servicii în numele nostru, cum ar fi societățile de evaluare a personalității 

și furnizorii de pensii.  

5.3 Datele dvs. personale ar putea fi transferate, dacă postul respectiv se află în străinătate, 

într-o țară din afara UE/SEE, care ar putea avea un nivel mai scăzut de protecție decât în 

cadrul UE/SEE. Transferul are la bază interesul legitim al Grupului Diaverum și este 

necesar să distribuim informațiile către societatea Diaverum din țara în care se află postul 

respectiv. La transferul datelor personale către țări din afara UE/SEE, folosim clauze 

contractuale standard aprobate de Comisia Europeană pentru a asigura un nivel suficient 

de protecție a datelor dvs. personale. Puteți găsi clauzele contractuale standard la 

următorul link: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-

protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-

countries_en.]  

6. CÂT TIMP SUNT STOCATE DATELE DVS. PERSONALE? 

Datele dvs. personale vor fi stocate doar atât timp cât există scopul pentru care acestea 

sunt păstrate și atât timp cât este permis sau impus de legile locale. Acest lucru înseamnă 

că datele dvs. personale vor fi stocate timp de 6 luni de la finalizarea procesului de 

recrutare. Cererea dvs. ar putea fi reținută timp de 24 de luni de la finalizarea procesului 

de recrutare, dacă acest lucru este permis sau impus de legile locale, cu scopul de a 

soluționa orice litigii legate de eventuale reclamații privind discriminarea. 

Datele vor fi stocate în diferite locuri de acces controlate, inclusiv în sistemele de 

management al resurselor umane și în alte sisteme de IT (inclusiv prin e-mail). 

7. CARE SUNT DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ? 

7.1 DIAVERUM ROMANIA  SRL , cu sediul în Bucuresti, Bdul.Decebal no.25-29, Cladirea 

Olympia Tower, etaj 5, sector 3, Bucuresti, identificata cu CUI 25934329,  inregistrata in 

Registrul Comertului sub nr. J40/9162/2009, este operatorul de prelucrare a datelor dvs. 

personale. Acest lucru înseamnă că trebuie să ne asigurăm că datele dvs. personale sunt 

prelucrate în mod corect și în conformitate cu legile în vigoare. DIAVERUM ROMANIA  

SRL a desemnat un responsabil cu protecția datelor, care poate fi contactat la adresa de 

e-mail RO.DPO@diaverum.com sau la DIAVERUM ROMANIA  SRL, Bucuresti, 

Bdul.Decebal no.25-29, Cladirea Olympia Tower, etaj 5, sector 3, Bucuresti. 

7.2 Aveți dreptul să aflați ce date personale prelucrăm în legătură cu dvs. și puteți solicita o 

copie a acestor date. Aveți dreptul să corectați datele personale incorecte, referitoare la 

dvs. și, în anumite cazuri, puteți solicita să ștergem datele dvs. personale (dacă, de ex., 

datele personale nu mai sunt necesare după finalizarea procesului de recrutare). Dacă v-

ați dat consimțământul pentru prelucrarea datelor dvs. personale pentru un scop explicit, 

puteți oricând să vă retrageți consimțământul. Dacă doriți să vă retrageți consimțământul, 

puteți să ne contactați folosind datele de contact furnizate în Secțiunea 7.1. De asemenea, 

aveți dreptul de a contesta anumite prelucrări ale datelor dvs. personale și de a solicita 

limitarea prelucrării datelor dvs. personale. Vă rugăm să rețineți că limitarea sau ștergerea 

datelor dvs. personale ar putea duce la imposibilitatea de a vă include în procesul de 

recrutare. De asemenea, aveți dreptul de a extrage datele dvs. personale într-un format 

prelucrabil automat și de a transfera datele dvs. personale către un alt operator. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en
mailto:RO.DPO@diaverum.com
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7.3 Dacă aveți întrebări cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. personale, puteți să 

ne contactați la adresa de e-mail RO.DPO@diaverum.com, sau la numărul de telefon 

0372.180.600  

7.4 În cazul în care aveți obiecții sau reclamații cu privire la modul în care prelucrăm datele 

dvs. personale, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea competentă de 

supraveghere a protecției datelor. 

8. MODIFICĂRI 

În cazul în care se fac modificări în legătură cu prelucrarea datelor dvs. personale, vă vom 

informa prin publicarea unei versiuni actualizate a acestei notificări privind 

confidențialitatea la adresa www.diaverum.com. 
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