NOTĂ DE INFORMARE
CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CADRUL PROCESULUI DE RECRUTARE

I.

Introducere

Intersnack Romania SRL, societate română cu sediul în Calea Vitan 6-6A, Cladirea Phoenix Tower, Etaj 2, Sector 3, Bucuresti, înregistrată la Registrul Comerțului
sub numărul J40/2532/1998, cod unic de înregistrare fiscală 10334547, este operator cu date de caracter personal, înregistrat în Registrul General al Agenției
Naționale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal cu numărul 3613.
Prezenta Notă de informare are ca scop informarea candidaților la ocuparea posturilor vacante Intersnack România cu privire la identitatea noastră, datele cu
caracter personal pe care le prelucrăm, scopul și durata prelucrării, precum și modalitatea în care aceste date sunt sau pot fi folosite în procesul de recrutare și se
aplică cu privire la orice prelucrare și/sau utilizare de date cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare (când aplicați pentru un post în cadrul companiei
noastre, când folosiți canalele noastre de recrutare și/sau participați la evenimente de recrutare organizate sau la care participă Intersnack România, când vizitați
pagina de Cariere de pe site-ul nostru, când vă contactăm pentru oportunități de carieră în cadrul companiei noastre, în cadrul unui interviu, precum și în orice
interacțiune cu Intersnack România în considerarea obținerii unui loc de muncă în cadrul companiei noastre).
Vă rugăm să citiți cu atenție această notă de informare pentru a înțelege modalitatea de colectare și prelucrare a datelor cu caracter personal în cadrul
procesului de recrutare.
II.

Exprimarea consimțământului

Prin transmiterea oricăror date sau documente (curriculum vitae, scrisoare de intenție, scrisoare de recomandare, solicitare de informații privind posturile vacante
ori procesul de recrutare etc.) către Intersnack România, la adresa de e-mail hr@intersnack.ro ori la altă adresă de e-mail care aparține Intersnack România,
precum și prin orice alte mijloace puse la dispoziție utilizatorilor, utilizatorul își manifestă consimțământul neechivoc pentru colectarea și prelucrarea datelor sale
de către Intersnack România. De asemenea, utilizatorul consimte la o eventuală colectare și prelucrare de date cu caracter personal de pe rețelele de socializare
ale acestuia, aceste date în legătură cu utilizatorul (candidatul) putând fi avute în vedere în cadrul procesului de recrutare.
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Dacă utilizatorul nu dorește ca Intersnack România să îi colecteze și prelucreze datele cu caracter personal, acesta nu va trimite către compania noastră, sub nicio
formă, solicitări, date și/sau documente care conțin date cu caracter personal. În această situație, compania noastră nu va prelucra/introduce în baza de date a
departamentului Resurse Umane datele cu caracter personal și este posibil ca utilizatorul să nu poată participa la procesul de recrutare și să nu poată fi luat în
considerare pentru angajare.
Consimțământul pentru păstrarea datelor (conform pct. V) trebuie acordat în scris, în mod neechivoc, prin completarea formularului pus la dispoziție în cadrul
interviului sau prin transmiterea unui e-mail la adresa hr@Intersnack.ro.
III.

Categorii de date ce pot fi prelucrate

În cadrul procesului de recrutare, Intersnack România va putea colecta și prelucra următoarele date cu caracter personal:

-

IV.

Date cu caracter personal oferite direct de către candidat sau de terțe părți

Date de identificare: nume și prenume, sex, domiciliul/adresa de contact aleasă de candidat, adresa de e-mail și numărul de telefon, starea civilă, data și locul
nașterii, codul numeric personal - dacă este menționat de către candidat, naționalitate, informații privind permisul de conducere al candidatului;
Imagini foto și/sau video pe care candidatul le transmite companiei noastre (spre exemplu, imaginea atașată CV-ului candidatului);
Date privind aptitudinile, calificările și pregătirea profesională: studii, diplome obținute, calificări profesionale, cursuri urmate de candidat, recomandări,
locuri de muncă anterioare, informații privind performanța profesională, venituri obținute, poziție/funcție, informații obținute de la foștii angajatori cu prilejul
verificării informațiilor menționate în CV/scrisoare de intenție/scrisoare de recomandare, informații rezultate din verificările privind performanțele anterioare,
onoarea și buna reputație a candidatului (pot fi avute în vedere inclusiv informațiile obținute prin rețelele de socializare ale candidatului);
Imaginile video surprinse de sistemele de supraveghere amplasate la sediul sau la punctele de lucru ale companiei noastre;
Orice altă informație oferită în mod voluntar companiei noastre de către candidat.
Scopul prelucrării datelor candidatului

Intersnack România va colecta și va prelucra datele cu caracter personal ale candidatului exclusiv în scopul desfășurării procesului de recrutare (recrutarea și
selecția candidaților), respectiv: identificarea candidatului, evaluarea aptitudinilor și competențelor profesionale ale candidatului, verificarea onoarei și bunei
reputații a candidatului, contactarea acestuia pentru interviuri și susținerea interviurilor, crearea cadrului potrivit pentru candidatul ce va fi selectat pentru
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angajare, stabilirea instruirilor necesare pentru adaptarea la cerințele postului, pregătirea măsurilor pentru semnarea contractului de muncă cu candidatul ales
pentru angajare.
Prezenta notă de informare acoperă verificările preliminare pe care le efectuăm și documentele transmise de către candidat companiei noastre în cadrul
procesului de recrutare. Candidații selectați pentru angajare vor primi o notă de informare separată cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal ale
angajaților companiei noastre.
V.

Durata prelucrării datelor cu caracter personal ale candidatului

Datele cu caracter personal ale candidaților care nu au corespuns cerințelor postului vacant din cadrul companiei noastre sau care au refuzat oferta de angajare a
companiei noastre ori dacă la momentul transmiterii datelor nu exista un post vacant în cadrul companiei noastre vor fi păstrate de Intersnack România pentru o
perioadă de 1 an de la finalizarea procesului de recrutare, dacă candidatul își manifestă în mod expres consimțământul în acest sens. Consimțământul pentru
păstrarea datelor trebuie acordat în scris, în mod neechivoc, prin completarea formularului pus la dispoziție în cadrul interviului sau prin transmiterea unui e-mail
la adresa hr@intersnack.ro . La expirarea termenului de 1 an, Intersnack România va șterge toate datele colectate de la candidați.
Intersnack România stochează datele colectate în procesul de recrutare pentru atingerea scopului avut în vedere la momentul colectării (conform punctului IV),
compania noastră urmărind să folosească datele dumneavoastră în vederea contactării candidatului și oferirii unui post vacant în cadrul companiei atunci când
acesta se ivește.
Candidatul care are obiecțiuni cu privire la perioada de păstrare a datelor cu caracter personal sau care nu dorește să-i fie păstrate datele după finalizarea
procesului de recrutare are dreptul de a solicita companiei noastre să îi fie șterse toate datele colectate. În acest sens, candidatul se va adresa companiei noastre
la adresa de e-mail: hr@intersnack.ro .
VI.

Cui dezvăluim datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale candidaților sunt colectate și prelucrate de Intersnack România. Accesul la datele cu caracter personal este limitat numai
angajaților companiei noastre cărora le sunt necesare aceste informații pentru scopurile declarate: angajații departamentului de resurse umane, departamentului
IT, departamentul contabilitate, conducătorii departamentului în cadrul căruia există postul pentru care a aplicat candidatul.
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Datele candidaților pot fi, de asemenea, transmise către altă societate membră a grupului Intersnack, dacă acest lucru se impune în interesul legitim al companiei
noastre, în scop administrativ intern (stocarea datelor, monitorizare/evaluare procese interne).
Vă informăm că este posibil ca Intersnack România să dezvăluie unele date cu caracter personal către terțe persoane, însă numai în măsura în care o astfel de
dezvăluire este necesară și numai următoarelor categorii de terți:
-

contabili, avocați, auditori și experți, dacă datele candidaților sunt necesare desfășurării activității lor;
furnizori de servicii și sisteme IT;
autorități publice, în situația în care compania noastră are obligația legală de a dezvălui datele dumneavoastră.

Datele cu caracter personal dezvăluite terților pot fi folosite de aceștia exclusiv în scopurile determinate de compania noastră (conform pct. IV). Vom lua toate
măsurile rezonabile pentru a ne asigura că terții cărora le sunt dezvăluite datele candidaților respectă obligațiile de confidențialitate și securitate impuse de
Regulamentul (UE) 2016/679.
VII.

Drepturile candidatului

1. Dreptul de a fi informat cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, la datele care fac obiectul prelucrării și sursa acestor date;
2. Dreptul la acces la datele cu caracter personal prelucrate de compania noastră; dreptul de a consulta registrul de evidență a prelucrării de date cu caracter
personal și de a obține o copie a tuturor datelor prelucrate;
3. Dreptul de intervenție (rectificare, actualizare, ștergere) asupra datelor cu caracter personal;
4. Dreptul de a obiecta asupra prelucrării datelor cu caracter personal;
5. Dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale adoptate exclusiv pe baza unei prelucrari de date cu caracter personal prin mijloace automate;
6. Dreptul de a se adresa Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal, în situația în care nu sunteți mulțumit de modul în care
vă sunt prelucrate datele ori de răspunsul transmis de compania noastră la o cerere formulată de dumneavoastră în legătură cu prelucrarea datelor;
7. Dreptul de a solicita ștergerea datelor sau încetarea activității de prelucrare a datelor, cu excepția situațiilor prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/679;
8. Dreptul de a solicita transferul datelor cu caracter personal către dumneavoastră sau către un alt operator.
VIII.

Măsuri de securitate
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Intersnack Romania SRL se obligă să ia toate măsurile tehnice şi organizatorice necesare pentru asigurarea unui nivel de protecţie şi de securitate adecvat, în
cadrul operaţiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal. În acest scop, bazele de date vor fi accesibile numai persoanelor autorizate, iar copierea datelor
se va putea face numai la locul în care sunt gestionate.
IX.

Solicitarea de informații sau formularea unei reclamații. Date de contact.

Orice candidat poate contacta Intersnack România SRL prin următoarele modalități:
 La sediu: Calea Vitan 6-6A, Cladirea Phoenix Tower, Etaj 2, Sector 3, Bucuresti– în atenția Irina Stănică (Data Protection Officer);
 Online: dpo@intersnack.ro .
Candidatul poate contacta Intersnack România SRL dacă:
- Solicită revizuirea, modificarea, ștergerea datelor furnizate;
- Are obiecțiuni față de operațiunile de prelucrare a datelor cu caracter personal/dorește să formuleze o reclamație cu privire la modul în care sunt prelucrate
datele;
- Dorește să primească o copie a datelor prelucrate de compania noastră;
- Dorește informații suplimentare cu privire la drepturile sale în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal ori cu privire la prelucrarea datelor cu
caracter personal (datele prelucrate, scopul prelucrării, modul de prelucrare, măsurile de securitate adoptate de companie etc);
Intersnack România va lua toate măsurile rezonabile pentru a răspunde solicitărilor într-un termen de 30 de zile, în mod gratuit. Dacă este necesar, înainte de a
răspunde unei solicitări, compania noastră poate solicita candidatului informații suplimentare în vederea confirmării identității sale.
Dacă nu sunteți mulțumit de răspunsul primit la solicitarea dumneavoastră, aveți dreptul de a depune o reclamație la Autoritatea Națională de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Procedura de soluționare a plângerilor este disponibilă candidatului prin accesarea link-ului
http://www.dataprotection.ro/?page=procedura_de_solutionare_a_plangerilor.
X.

Modificarea notei de informare

Prezenta notă de informare poate fi supusă modificărilor în orice moment de către compania noastră. Modalitatea de prelucrarea a datelor va fi cea
prevăzută de cea mai nouă versiune a prezentei note de informare, disponibilă permanent prin accesarea paginii http://www.intersnack.ro/career .
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