Notă de informare privind confidențialitatea și protecția datelor personale ale candidaților

1.

Introducere

Prezenta notă de informare („Nota de Informare”) prezintă anumite informații privind modalitatea
prin care Colonnade Insurance S.A. Luxembourg – Sucursala București, cu sediul social în Calea Victoriei nr. 145, etaj 8, sector 1, clădirea Victoria Center, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr.
J40/17214/2017, număr de înregistrare fiscală 38335135, telefon +40 21 300 96 21, fax +40 21 300
96 36 și e-mail office@colonnade.ro, și reprezentată legal prin Venislav Yotov în calitate de Director
Sucursală („noi” sau „Colonnade”) prelucrează unele date cu caracter personal referitoare la persoanele care candidează pentru unul dintre posturile vacante din cadrul Colonnade („dumneavoastră”
sau „dvs.”).
În calitate de potențial angajator, Colonnade se obligă să protejeze confidențialitatea datelor personale
ale tuturor candidaților. Nota de Informare este redactată în conformitate cu legislația aplicabilă relevantă, în special în conformitate cu 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
(„GDPR”). Puteți contacta responsabilul Colonnade de protecția datelor folosind detaliile indicate la finalul acestei Note de Informare. Punându-ne la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal
în derularea procesului de recrutare, confirmați că sunteți informați cu privire la colectarea și folosirea
datelor dvs. cu caracter personal de către Colonnade în calitate de operator de date, în conformitate cu
prevederile legislației aplicabile și cu cele ale acestei Note de Informare. În cazul în care nu sunteți de
acord cu termenii acestei Note de Informare, vă rugăm să nu ne puneți la dispoziție datele dumneavoastră.

2.

Termeni specifici

Această Notă de Informare utilizează următorii termeni:
„Date cu caracter personal” înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizica identificată
sau identificabilă in mod direct sau indirect, în special prin referire la un identificator cum ar fi un
nume, un număr de identificare, un număr de telefon, o adresa de e-mail, codul numeric personal
(CNP), data nașterii, date despre locație, un identificator online sau unul sau mai mulți factori specifici identității fizice, fiziologice, genetice, mentale, economice, culturale sau sociale a acelei persoane
fizice.
„proces”, „prelucrare” sau „prelucrat” înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate
asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea și orice altă operațiune care implică date cu caracter personal (cum ar fi stocarea pasivă sau simpla consultare a datelor cu caracter personal).
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„Date personale cu caracter special/sensibil” înseamnă date cu caracter personal referitoare la
originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filosofice ori de natura similara, apartenența la sindicate, datele genetice sau biometrice, datele privind sănătatea fizică sau psihică sau viața sexuală sau orientarea sexuală a unei persoane, comiterea sau presupusa comitere a
oricărei infracțiuni, orice procedură aferentă și rezultatul acesteia.

3.

De ce prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal

3.1

Vom prelucra Datele dvs. cu caracter personal, între altele, în următoarele scopuri:
(a) în scopul angajării dvs. și pentru scopuri secundare rezonabile legate de angajarea dvs.,
potrivit prevederilor prezentei Note de Informare, cum ar fi stocarea datelor dvs. în baza
noastră de date în vederea contactării dumneavoastră, analizarea Datelor dvs. cu caracter
personal pentru a stabili dacă îndepliniți condițiile necesare pentru un post vacant/ program de internship/ program de practică, verificarea Datelor cu caracter personal pe care
ni le puneți la dispoziție prin utilizarea unor surse externe (de exemplu, referințe de angajare);
(b) pentru conformarea cu obligațiile noastre legale;
(c) pentru a putea constata, exercita sau apăra un drept al nostru în instanță, sau pentru
protecția proprietății și securității Colonnade și a angajaților noștri; și
(d) pentru orice alte scopuri despre care v-am informat înainte de a începe prelucrarea relevantă, cu respectarea legii aplicabile.

3.2

Vom prelucra Datele dvs. personale cu caracter special, între altele, în următoarele scopuri:
(a) după cum este cerut și permis de legislația aplicabilă, în special cea în domeniul ocupării
forței de muncă
(b) pentru exercitarea si apărarea, potrivit legii, a drepturilor si intereselor noastre în instanță; și
(c) pentru orice alte scopuri despre care v-am informat înainte de a începe prelucrarea relevantă, cu respectarea legii aplicabile.

3.3

Dacă va fi necesar să prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal în alte scopuri decât cele indicate mai sus, o vom face numai după ce vă vom informa în legătură cu asemenea scopuri
suplimentare de prelucrare.

3.4

Nu efectuăm prelucrări ale Datelor dvs. cu caracter personal prin procese decizionale automatizate integral sau prin creare de profiluri. În cazul în care va fi necesar să folosim asemenea
procese și proceduri în viitor, vă vom informa corespunzător cu privire la ceea ce presupun
aceste prelucrări de date cu caracter personal.

Pagina 2 / 7

4.

Cum colectăm Datele dvs. cu caracter personal

4.1

În cadrul procesului de recrutare colectăm Datele dvs. cu caracter personal prin următoarele
modalități:
-

Direct de la dumneavoastră, dacă transmiteți direct către noi aplicația dvs. pentru un post
vacant/ program de internship/ program de practică.

-

Din alte surse, cum ar fi:
•

de la referințele indicate de dvs., numai cu acordul dvs. și numai în legătură cu activitățile și capacitățile indicate de dvs.;

•

dacă ați aplicat pentru un post la noi prin intermediul unor universități, agenții sau
website-uri specializate de recrutare (de exemplu, bestjobs, hipo, agenții de recrutare,
etc.), vom obține Datele dvs. cu caracter prin intermediul acestora.

5.

Ce Date cu caracter personal prelucrăm

5.1

Colectăm Datele dumneavoastră cu caracter personal în vederea derulării procesului de angajare și recrutare. În funcție de circumstanțele relevante și diversele cerințe legale sau de natură contractuală aplicabile, putem prelucra unele sau toate categoriile de date cu caracter personal în legătură cu angajarea dvs., inclusiv:
(a) toate informațiile pe care ni le furnizați în vederea recrutării și angajării; de exemplu: date
de contact (cum ar fi: nume, prenume, număr de telefon, adresa de domiciliu si/sau de corespondenta, adresa de e-mail etc.), datele de identitate (inclusiv sex, vârstă, CNP, serie si
număr de act de identitate, organul emitent, data emiterii etc.), datele existente în permisul de conducere, acolo unde este cazul, dosare/fise/informații medicale necesare la angajare, date privind educația dumneavoastră, inclusiv diplome, certificate, atestate referitoare la studii si/sau diverse calificări, după cum este cazul, datele existente in CV-ul dvs. pe
care ni l-ați transmis (de exemplu: fotografie, studii, calificări, experiența profesională și
locuri de muncă anterioare, aptitudini profesionale și personale, hobby-uri etc.), date referitoare la apartenența sindicală, detalii despre condamnări penale, etc.;
(b) toate informațiile pe care le obținem de la terțe părți în vederea angajării dumneavoastră
(de exemplu: referințe de angajare, date obținute de la terțe părți, inclusiv autorități publice, etc.).

6.

Temeiurile pe baza cărora prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal

6.1

Colectăm și prelucrăm Datele dvs. cu caracter personal menționate în paragraful 5.1 de mai
sus și în alte secțiuni din această Notă de Informare pentru scopurile arătate în paragraful 3 pe
baza următoarelor temeiuri legale:
(a) în vederea încheierii contractului individual de muncă cu dvs., pentru a face demersurile necesare în acest sens, în caz contrar noi putând fi puși în imposibilitatea de a
încheia un contract de muncă cu dvs.;
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(b) în legătură cu Datele dumneavoastră personale cu caracter special, în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre și al exercitării drepturilor noastre sau ale dumneavoastră în legătură cu relațiile de muncă, al ocupării forței de muncă și al securității
sociale și protecției sociale, în caz contrar noi putând fi puși în situația încălcării legii
sau în imposibilitatea asigurării cadrului necesar pentru exercitarea unor drepturi de care
beneficiați în baza legii;
(c) în vederea îndeplinirii intereselor noastre legitime, care pot include, fără limitare,
asigurarea bunei desfășurări a activității noastre, comunicarea cu alte companii, inclusiv
din cadrul Grupului Fairfax, în scopuri de conformitate, de îndeplinire a anumitor obligații
care ne revin ca membru al Grupului Fairfax, sau în vederea exercitării unor drepturi care
ne revin in baza legii, etc.;
(d) în vederea îndeplinirii intereselor noastre legitime în legătură cu constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță, atunci când vom putea prelucra Datele
dvs. cu caracter personal și anumite categorii de Date personale cu caracter special, în
conformitate cu prevederile legale aplicabile, în caz contrar putând fi puși în situația de a
nu ne putea exercita drepturile noastre;
(e) în legătură cu evaluarea capacității dvs. de muncă, sau în general în legătură cu
scopuri privind medicina muncii, atunci când vom putea prelucra Datele dvs. cu caracter personal, precum și unele categorii de Date personale cu caracter special, caz în care
vom apela la serviciile unui personal medical calificat pentru a stabili dacă puteți lucra
pentru noi;
(f) în cazuri limitate, pe baza acordului dumneavoastră, în condițiile și cu drepturile indicate în paragraful 7 de mai jos.

7.

Acordul dumneavoastră
În cazurile limitate în care solicităm acordul dvs. de a prelucra Datele cu caracter personal nu
sunteți obligați să vă dați consimțământul. În cazul în care, într-o astfel de situație, decideți să
vă dați acordul, îl puteți retrage ulterior, în orice moment, printr-o notificare formulată în scris
la adresa: dpo@colonnade.ro
În cazul în care vă retrageți consimțământul astfel acordat, acest lucru nu va afecta: (i) prelucrarea care a avut deja loc; sau (ii) prelucrarea care nu se bazează pe consimțământul dvs.,
în speță prelucrările Datelor dvs. cu caracter personal efectuate potrivit paragrafului 3 de mai
sus.

8.

Cantitatea și calitatea datelor

8.1

Nu folosim date în exces.
Colonnade limitează prelucrarea Datelor cu caracter personal și a celor speciale la datele care
sunt adecvate în mod rezonabil și relevante pentru scopurile descrise în paragraful 3 de mai
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sus și ia măsuri rezonabile pentru a șterge toate datele care nu sunt necesare pentru scopurile
aplicabile.
8.2

Perioada de păstrare a datelor dumneavoastră
Sub rezerva drepturilor dvs., așa cum sunt ele explicate în această Notă de Informare, vom
folosi Datele dvs. cu caracter personal în cursul procesului de recrutare și, ulterior, pentru o
perioadă de timp corespunzătoare, determinată în funcție de interesele noastre legitime și de
cerințele legale aplicabile. Durata perioadei de păstrare poate varia în funcție de tipul de date
cu caracter personal și de prevederile legale aplicabile care ne impun păstrarea datelor pentru
perioade specifice de timp. Vom stabili durata necesară de păstrare a Datelor dvs. cu caracter
personal în funcție de, între altele, tipul acestor date, natura lor specială, scopurile de prelucrare pe care le urmărim sau eventualele riscuri ce ar putea rezulta din folosirea neautorizată
a acestor date. Ne așteptăm că nu va fi cazul să păstrăm datele dumneavoastră pentru un
termen mai lung de 6 luni după încheierea procesului de recrutare. Când Datele dvs. cu caracter personal nu vor mai fi necesare pentru un scop anume, vom șterge, distruge sau anonimiza datele dvs. în condiții de siguranță.

8.3

Calitatea datelor
Facem toate demersurile rezonabile pentru ca Datele dvs. cu caracter personal pe care le deținem să fie exacte, complete și actualizate. Vă rugăm să ne anunțați în cazul în care oricare
dintre aceste Date cu caracter personal se modifică în cursul procesului de angajare sau dacă
observați erori în legătura cu acestea.

9.

Păstrarea în siguranță a Datelor dvs. cu caracter personal

9.1

Păstrarea în siguranță a Datelor dvs. cu caracter personal este importantă pentru noi. Am implementat măsuri de securitate tehnice și organizatorice adecvate pentru a vă proteja Datele
cu caracter personal împotriva pierderii, distrugerii, furtului, prelucrării ilegale/ neautorizate
sau împotriva altor acțiuni nelegale.

9.2

În cazul în care suspectați că Datele dvs. cu caracter personal sunt sau au fost folosite în alte
scopuri decât cele menționate în această Notă de Informare, sau că au fost furate sau accesate în mod ilegal, vă rugăm să ne contactați de urgență la dpo@colonnade.ro.

10.

Cui transmitem Datele cu caracter personal

10.1

În vederea îndeplinirii anumitor activități care vă privesc putem transmite Datele dvs. cu caracter personal și/sau datele personale menționate la paragraful 5.1 de mai sus:
(a) colegilor din companiile Grupului Fairfax;
(b) oricărei autorități publice sau în general terțe părți, după cum este cerut de legislația aplicabilă;
(c) terțe părți care dețin sau generează informații cu privire la situația dvs. financiară, atunci
când asemenea verificări sunt necesare în procesul de recrutare, și numai cu acordul dvs.;
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(d) personal medical specializat, în măsura în care avem nevoie de efectuarea anumitor verificări de natură medicală în ceea ce vă privește, în acord cu obligațiile legale care ne revin, înaintea angajării.
10.2

Putem transfera Datele dvs. cu caracter personal menționate în paragraful 5.1 de mai sus către destinatari din alte țări, în orice scop prevăzut la paragraful 3 de mai sus, în conformitate
cu legislația în vigoare. În cazul în care vom efectua transferul Datelor cu caracter personal
către entități din afara Uniunii Europene, ne vom asigura că sunt puse în practică măsuri adecvate de protecție a datelor cu caracter personal conforme cu legislația aplicabilă.
În cazul în care va fi necesar să vă solicităm consimțământul pentru efectuarea unor asemenea
transferuri, vă vom informa cu privire la posibilele riscuri implicate, dacă este cazul, în conformitate cu legea aplicabilă.

11.

Drepturile cu privire la datele dvs. cu caracter personal

11.1

Potrivit reglementărilor aplicabile, dumneavoastră, în calitate de persoană vizată, aveți următoarele drepturi în legătură cu prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal:
Dreptul de acces
Aveți dreptul de a obține din partea Colonnade o confirmare că se prelucrează sau nu date cu
caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la anumite
informații privind prelucrarea, potrivit legilor aplicabile.
Dreptul la rectificare
Aveți dreptul, în calitate de persoană vizată, de a obține de la Colonnade rectificarea Datelor
dvs. cu caracter personal inexacte sau completarea acestora.
Dreptul la ștergerea Datelor cu caracter personal
Aveți dreptul de a obține din partea Colonnade ștergerea Datelor dvs. cu caracter personal, iar
Colonnade are obligația de a șterge Datele dvs. cu caracter personal în situațiile prevăzute de
legislația aplicabilă.
Dreptul la restricționarea prelucrării
Aveți dreptul de a obține din partea Colonnade restricționarea prelucrării în cazurile prevăzute
de legislația aplicabilă.
Dreptul la opoziție
În orice moment, aveți dreptul de a vă opune, din motive legate de situația particulară în care
vă aflați, prelucrării Datelor dvs. cu caracter personal. Într-o astfel de situație Colonnade nu
va mai prelucra Datele dvs. cu caracter personal, cu excepția cazului în care poate demonstra
că are motive legitime și imperioase care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților dumneavoastră sau că scopul este constatarea, exercitarea
sau apărarea unui drept al nostru în instanță.
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Dreptul la portabilitate
Aveți dreptul de a primi de la Colonnade Datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat, și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator de date cu caracter personal, fără obstacole din partea Colonnade, sau
de a ne solicita să le transmitem noi către alt operator.
11.2

În cazul în care exercitați oricare dintre drepturile stabilite în paragraful 11.1 de mai sus, care
vă revin în baza legii, acest lucru nu va afecta: (i) prelucrarea care a avut deja loc; sau (ii) prelucrarea care nu se bazează pe consimțământul dvs., în speța prelucrările Datelor dvs. cu caracter personal efectuate potrivit legii și respectiv paragrafului 3 de mai sus.

11.3

Pentru a exercita unul sau mai multe dintre drepturile enunțate în paragraful 11.1 de mai sus
sau pentru a adresa o întrebare cu privire la aceste drepturi sau despre prelucrarea de către
noi a Datelor dvs. cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați la dpo@colonnade.ro.

11.4

În cazul în care considerați că prelucrarea Datelor dvs. cu caracter personal încalcă prevederile
legale privind protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul de a depune o plângere la
autoritatea de supraveghere, în conformitate cu art. 77 din Regulamentul UE 679/2016, precum și a de a acționa în instanță în legătură cu încălcarea presupusă.

11.5

Vă aducem la cunoștință că responsabilul nostru cu protecția datelor personale este Csaba Keringer și poate fi contactat la dpo@colonnade.ro.

Colonnade Insurance S.A. Luxembourg – Sucursala București
Bucureşti, 08.04.2019
Prin Venislav Yotov
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