INFORMARE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
in scopul selectiei si recrutarii de personal

In conformitate cu prevederile Regulamentului UE 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea
datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date, prin prezentul document, vă informăm ca datele cu caracter
personal furnizate de dumneavoastra prin intermediul CV-ului, scrisorii de intentie și/sau prin alte documente care contin date cu
caracter personal furnizate pentru parcurgerea procesului de selecție și recrutare de personal sunt prelucrate de catre societatea
FSG FOOD GROUP SRL, in calitate de operator de date cu caracter personal, prin angajatii sai, in scopul selecției și
recrutării de personal și in scop de evidență internă în baza temeiului prevăzut la art. 6, alin. (1), litera f) din
Regulamentul UE 679/2016 ("prelucrarea este necesara, în scopul intereselor legitime urmărite de operator"). De asemenea, va
informam ca, doar daca este cazul și numai in conditiile legii, in scopurile precizate mai sus, furnizorii noștri de asistenta
administrativa cu ajutorul carora se realizeaza și se gestioneaza procedura de recrutare și selectie de personal la Planet (de ex.
servicii IT și software servicii de arhivare) pot avea acces la datele dumneavoastra cu caracter personal pentru a ne permite sa
realizam procesul de recrutare și selectie.
In acest sens, FSG FOOD GROUP prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal cu respectarea drepturilor pe care le
aveti conform legii, precum: dreptul de acces, dreptul de a solicita rectificarea datelor inexacte, dreptul de a solicita ștergerea
datelor ("dreptul de a fi uitat"), dreptul de a solicita restrictionarea prelucrarii, dreptul de a fi notificat cu privire la
rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii, dreptul la portabilitate datelor, dreptul
la opozitia prelucrarii datelor cu caracter personal, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazată exclusiv pe prelucrarea
automata, inclusiv prin crearea de profiluri, dreptul de a va adresa Autoritatii Nationale de supraveghere a Prelucrarii Datelor
cu Caracter Personal sau justitiei, în conditiile legii, ori de cate ori considerati necesar și, atunci cand prelucrarea se
întemeiaza pe consimtamantul dat al persoanei, dreptul la retragerea consimtamantului, in orice moment, fără ca aceasta să
afecteze legalitatea prelucrarii efectuate , înainte de retragerea consimtamantului.
Categoriile de date prelucrate de FSG FOOD GROUP in scopul selectiei si recrutarii de personal sunt: nume și prenume, sex,
adresa de domiciliu / reședinta, imagine, numar de telefon, adresa de e-mail, data nașterii, nationalitate, referinte / recomandari,
celelalte date din cuprinsul CV-ului, scrisorii de intentie, altor documente furnizate pentru parcurgerea procedurii de recrutare,
semnatura.
Durata de prelucrare si stocare a datelor colectate, va fi urmatoarea:
-

daca veti fi angajat al companiei FSG FOOD GROUP SRL- datele vor fi prelucrate si stocate pe toată durata
derularii contractului individual de munca, iar ulterior, pe durata prevazuta de dispozitiile legale, pe care FSG
FOOD GROUP trebuie sa le respecte;
daca, potrivit pregatirii si competentelor dumneavoastra profesionale si la solicitarea dumneavoastra, vo decide
pastrarea datelor colectate, in baza noastra de date, pentru alte pozitii vacante din cadrul companiei - durata de
prelucrare si stocare va fi de 3 ani.
daca nu veti fi selectat pentru angajare - durata de prelucrare si stocare va fi durata procesului de selectie și
recrutare;
numele, prenumele, adresa de e-mail, rezultatul interviului pot fi pastrate in scop de evidenta interna in cadrul
societatii - durata de prelucrare și stocare va fi de 5 ani.

Furnizarea datelor cu caracter personal reprezinta o obligatie necesara pentru aplicarea la procesul de selectie și recrutare de
personal.
In conformitate cu Regulamentul UE 679/2016, se garanteaza protectia și confidentialitatea datel_or cu caracter personal
furnizate de dumneavoastra in colaborarea cu FSG FOOD GROUP, prin implementarea de masuri tehnice și organizatorice
adecvate pentru prevenirea prelucrarii neautorizate sau ilegale a datelor dumneavoastra cu caracter personal si / sau pentru
prevenirea pierderii accidentale, a distrugerii sau a deteriorarii datelor dumneavoastra cu caracter personal.
Pentru informatii suplimentare privind prelucrarea datelor cu caracter personal, de catre FSG FOOD GROUP, precum si pentru a
va exercita drepturile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal, puteti trimite solicitarile dumneavoastra, in scris,
catre Departamentul Resurse Umane, pe adresa de email: gdpr@planeturbanfood.ro
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