Declarație de Confidențialitate pentru Candidați
Prezenta declarație vă oferă informații privind modul în care Grupul Mondi, în special
entitatea aparținând Grupului Mondi cu care sunteți în contact („noi”) va prelucra datele cu
caracter personal în privința candidaturii dumneavoastră.
1. Scopuri pentru care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal
Vom prelucra datele cu caracter personal prevăzute la punctul 2 pentru următoarele scopuri:
•
•
•
•
•
•
•
•

pentru a aborda potențiali angajați în mod activ prin diferite mijloace, cât și prin
intermediul consultanților în materie de personal contractați (recrutare);
pentru a planifica și gestiona resurse umane la nivel global, inclusiv, dar fără a se
limita la asigurarea schemei de personal corespunzătoare;
planificarea și administrarea aptitudinilor potențialilor angajați;
pentru a prelucra candidaturile primite prin diferite mijloace de comunicare (de
exemplu, prin e-mail sau mijloace de comunicare socială);
pentru a organiza procesul de depunere a candidaturilor;
pentru a realiza centre de evaluare;
pentru a stabili, exercita sau apăra pretențiile legale; și
pentru a putea lua în considerare foști candidați pentru noi oportunități de angajare
(de exemplu, Baza de Date a Candidaților).

Colectăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe parcursul procesului de depunere a
candidaturii fie (i) prin intermediul surselor publice; (ii) consultanților în materie de personal;
(iii) de la dumneavoastră, atunci când ne furnizați datele cu caracter personal (de exemplu,
prin transmiterea CV-ului prin e-mail sau prin înregistrarea profilului de angajat pe Success
Factors); fie (iv) prin notițele luate în timpul interviului în vederea angajării.
Furnizarea datelor cu caracter personal se realizează în mod voluntar. Totuși, în cazul în
care nu furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal, nu va fi posibilă finalizarea
procesului privind depunerea candidaturii.
2. Categorii de date prelucrate și baza legală pentru prelucrare
Prelucrăm următoarele date cu caracter personal pe baza interesului nostru legitim principal,
conform Articolului 6(1)(f) al Regulamentului General privind Protecția Datelor („RGPD"),
anume de a garanta un proces eficient de depunere a candidaturilor și de a ne asigura că
posturile vacante sunt ocupate de candidați adecvați:
•
•
•
•
•
•
•

nume;
prefix (Dl./Dna/etc.) inclusiv titluri academice;
sufix;
fotografie (dacă se furnizează);
sex;
adresă;
data/locul nașterii;

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

permis de conducere (da/nu);
adresă de e-mail;
număr de telefon;
stare civilă și copii;
cetățenie;
permis de ședere/permis de muncă
poziția pentru care aplicați;
tipul candidaturii (de exemplu, e-mail, LinkedIn, candidatură speculativă da/nu);
cea mai apropiată dată de începere;
perioadă de notificare;
salariul dorit;
CV;
serviciul militar/serviciul civil;
educație (școală, universitate, cursuri);
experiență profesională anterioară;
aptitudini și competențe personale;
semnătură;
certificate și rapoarte;
notițe cu privire la interviul în vederea angajării;
divulgări în scop informativ (de exemplu, furnizate de terțe părți);
date privind comunicarea (inclusiv trafic prin e-mail);
înregistrări video furnizate de dumneavoastră, cât și evaluări ale acestora (1-5 stele și
explicații, dacă este cazul) de către directorii de resurse umane, directorii responsabili
sau alte persoane cu funcții decizionale;
date privind evaluarea și examinarea pe parcursul procesului de depunere a
candidaturii (de exemplu, rapoarte de evaluare); și
orice alte date furnizate de către dumneavoastră pe parcursul procesului de
depunere a candidaturii.

În anumite situații, este posibil ca, printr-un procedeu distinct, să vă solicităm consimțământul
(Articolul 6(1)(a) al RGPD).
3. Transferul datelor cu caracter personal
În măsura în care este necesar pentru scopurile prevăzute mai sus, vom transfera datele
dumneavoastră cu caracter personal următorilor beneficiari:
•
•
•

agenții de recrutare cu care colaborăm;
furnizori de servicii IT cu care colaborăm; și
societăți care fac parte din grupul nostru corporativ.

Unii dintre beneficiarii la care se face referire mai sus sunt localizați sau prelucrează date cu
caracter personal în afara țării dumneavoastră. Nivelul de protecție a datelor într-o altă țară
poate să nu fie echivalent cu acela din țara dumneavoastră. În orice caz, transferăm datele
dumneavoastră cu caracter personal doar către țările în privința cărora Comisia UE a decis
că dețin un nivel adecvat de protecție a datelor sau luăm măsuri pentru a ne asigura că toți
beneficiarii oferă un nivel adecvat de protecție a datelor. Aceasta se realizează, de exemplu,
prin încheierea unor acorduri adecvate privind transferul datelor, pe baza Clauzelor

Contractuale Standard (2010/87/CE și/sau 2004/915/CE). Aceste acorduri sunt accesibile la
cerere, prin e-mail.
4. Perioade de reținere
Vom reține datele dumneavoastră cu caracter personal fie pe durata procesului de depunere
a candidaturii fie, în cazul în care consimțiți în privința păstrării candidaturii dumneavoastră
pentru oportunități viitoare, până la revocarea consimțământului acordat. În orice caz, vom
reține datele dumneavoastră pe durata cât există obligații statutare privind reținerea sau
potențiale pretenții juridice care încă nu au fost prescrise.
5. Drepturile care vă revin în privința datelor dumneavoastră cu caracter personal
În conformitate cu legislația aplicabilă, aveți, printre altele, următoarele drepturi (conform
condițiilor prevăzute de legislația aplicabilă): (i) de a verifica dacă și ce fel de date cu
caracter personal deținem despre dumneavoastră și de a solicita o copie a respectivelor
date; (ii) de a solicita corectarea, suplimentarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu
caracter personal care sunt incorecte sau care sunt prelucrate fără respectarea cerințelor
aplicabile; și (iii) de a ne solicita restricționarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter
personal; (iv) în anumite situații, de a ridica obiecțiuni, din motive legitime, în privința
prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal sau de a revoca consimțământul
acordat anterior în privința prelucrării; (v) de a solicita portabilitatea datelor; (vi) de a
cunoaște identitatea terțelor părți către care sunt transferate datele dumneavoastră cu
caracter personal; și (vii) de a înainta o plângere către autoritatea competentă. Retragerea
consimțământului nu afectează caracterul legitim al prelucrării pe baza consimțământului
dumneavoastră anterior retragerii.
6. Detaliile noastre de contact
Vă rugăm să adresați solicitările dumneavoastră și orice alte întrebări privind prezenta
declarație către oricare dintre următorii:
a) Persoana dumneavoastră de contact din cadrul Mondi.
b) În
plus,
găsiți
detaliile
de
contact
ale
fiecărei
entități
aici:
https://www.mondigroup.com/en/about-mondi/where-we-operate/our-locations/.
c) Ca alternativă, vă rugăm să utilizați „formularul de contact” (“contact us form”).
Ultima actualizare la data de 25 septembrie 2019.

