NOTA DE INFORMARE
CANDIDATI RECRUTARE

Stimata doamna/ Stimate domn,
Va multumim pentru transmiterea CV-ului si a datelor cu caracter personal necesare in cadrul campaniilor de
recrutare si selectie de personal prin intermediul website-ului https://www.hyundai-motor.ro/hyundaiinfo#cariere, sectiunea „Cariere”.
Conform Regulamentului General privind protectia datelor (GDPR) va informam urmatoarele:
Operatorii care proceseaza datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastra sunt:
✓

HYUNDAI AUTO ROMANIA SRL cu sediul in Bucuresti, bd. Expozitiei nr. 2, etaj 1, sector 1,
inregistrata la Registrul Comertului sub J40/15805/1994, CUI RO6104191;

✓

Prin persoana imputernicita ITH MANAGEMENT OFFICE SRL cu sediul in Bucuresti, sos. Nordului
nr. 24-26, sector 1, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/20487/1994, CUI RO6435918.

In procesul de selectie vom utiliza de la dumneavoastra urmatoarele date cu caracter personal: numele,
prenumele, cetatenia, sexul, data si locul nasterii, profesia, daca detineti sau nu permis de conducere auto,
locul de munca, experienta profesionala (acte studii, calificari, specializari), numarul de telefon, e-mail-ul
personal, adresa (domiciliul/ resedinta sau adresa de rezidenta pentru cetatenii straini), conditiile de munca,
planul de cariera pe care vi-l propuneti si alte date pe care doriti sa ni le puneti la dispozitie in mod voluntar.
Datele pe care ni le puneti la dispozitie pentru participarea la selectia candidatilor pentru angajare pot fi
completate cu informatii obtinute din surse publice, cum ar fi:
platforme online de specialitate (LinkedIn, Best Jobs, E-Jobs etc.) ori prin intermediul
informatiilor publice plasate chiar de dumneavoastra pe conturile de retele sociale, in scopul
angajarii;
prin intermediul agentiilor de recrutare, in situatia in care ati apelat la serviciile acestora.
Datele personale sunt procesate in scopul angajarii dumneavoastra, interesul nostru legitim fiind ocuparea
posturilor disponibile. Acestea pot fi transmise catre Inspectoratul Teritorial de Munca (prin aplicatia Revisal),
dupa finalizarea selectiei candidatilor, iar inainte de angajare pot fi transmise medicului de medicina muncii,
prestatorului de servicii de sanatate si securitate in munca pentru instructajele obligatorii la angajare, agentiilor
de somaj, destinatarilor nostri care asigura consultanta juridica. In cazul in care ati fost selectat pentru
ocuparea unui post disponibil, veti primi o informare completa pentru angajati privind prelucrarea datelor cu
caracter personal.
Datele pe care ni le-ati oferit vor fi pastrate pentru urmatoarele perioade:
a) in cazul in care ati aplicat pentru ocuparea unui post si nu ati fost selectat, perioada de pastrare a CVului in baza noastra de date, precum si in cea a persoanei imputernicite este de un an de la data
ocuparii postului; in conditiile in care nu doriti prelungirea termenului, datele vor fi sterse/ distruse;
b) in cazul in care nu ati fost selectat pentru ocuparea unui post si ati acceptat in mod expres pastrarea
CV-ului in baza de date a ITH Management Office S.R.L. pentru transmiterea catre alte societati
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din Grupul Tiriac, termenul de pastrare in acest caz este de 5 ani de la data primirii CV-ului. Dupa
acest termen si in conditiile in care nu doriti prelungirea acestuia, la cererea ITH Management Office
S.R.L, actele si datele personale vor fi sterse, distruse.
Acordul pe care ni l-ati transmis pentru pastrarea in baza de date conform punctului b) de mai sus (pastrare in
baza de date a ITH Management Office SRL) poate fi retras in orice moment printr-o simpla cerere transmisa
la adresa: bd. Expozitiei nr. 2, etaj 1, sector 1, Bucuresti sau prin e-mail la adresa: office.hyundai@tiriacauto.ro.
Locul stocarii este la sediul nostru si la adresa: sos. Nordului nr. 24-26, sector 1, Bucuresti, iar stocarea va fi
atat pe suport de hartie, cat si electronic. Pe intreaga perioada a stocarii, datele personale pot fi accesate, in
scopul transmiterii unei oferte de munca atat de catre Hyundai Auto Romania SRL, cat si de ITH Management
Office SRL, iar in cazul in care CV-ul a fost pastrat in baza de date, acestea pot fi accesate si de firmele din
Grupul Tiriac.
Drepturile dumneavoastra referitoare la datele pe care le procesam:
a) Dreptul de acces - dreptul de a obtine o confirmare din partea noastra ca prelucram sau nu datele
dumneavoastra si, în caz afirmativ, aveti dreptul de a avea acces la datele respective si la
informatiile privind procesul prelucrarii.
b) Dreptul la portabilitatea (partajarea) datelor - se refera la dreptul dumneavoastra de a primi datele
personale intr-un format structurat, utilizat in mod curent de catre societate si care poate fi citit
automat, dar si la dreptul ca, la cererea dumneavoastra, aceste date sa fie transmise direct altui
destinatar, daca acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
c) Dreptul la opozitie – puteti oricand sa va opuneti prelucrarii datelor personale, cu exceptia situatiei
in care prelucrarea este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public
sau cand are in vedere interesul nostru legitim sau al operatorului in numele caruia actionam.
d) Dreptul la rectificare - se refera la corectarea sau completarea, fara intarzieri nejustificate, a datelor
cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicata tuturor destinatarilor la care au fost
transmise datele dumneavoastra, cu exceptia cazului in care acest lucru se dovedeste imposibil
sau presupune eforturi disproportionate.
e) Dreptul la stergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - inseamna ca aveti dreptul sa transmiteti
societatii o solicitare de stergere a datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, dar
daca nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare.
f) Dreptul la restrictionarea prelucrarii - in cazul in care contestati exactitatea datelor, puteti sa ne
solicitati ca aceste date sa fie restrictionate pe o perioada necesara verificarii corectitudinii lor; de
ex.: prelucrarea este ilegala, iar dumneavoastra va opuneti stergerii datelor cu caracter personal,
solicitand in schimb restrictionarea; in cazul in care Societatea nu mai are nevoie de datele cu
caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea,
exercitarea sau apararea unui drept in instanta; in cazul in care persoana vizata s-a opus
prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Societatii
prevaleaza asupra drepturilor persoanei vizate.
Plangerile referitoare la prelucrarea datelor personale pot fi adresate catre Hyundai Auto Romania SRL la
adresa sediului, mai sus mentionata sau la adresa de e-mail office.hyundai@tiriacauto.ro.
Daca sunteti nemultumiti de modalitatea de solutionare, va rugam sa va adresati responsabilului cu protectia
datelor folosind oricare dintre urmatoarele modalitati:
Adresa postala: sos. Nordului nr. 24 - 26, sector 1, Bucuresti, e-mail: dataprotection@tiriacauto.ro,
tel.: 0214.312.149, program 10:00 – 17:00, de luni pana vineri, cu exceptia sarbatorilor legale.
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De asemenea, va puteti adresa si Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter
Personal, contactul fiind disponibil pe website-ul: www.data protection.ro si aveti dreptul sa va adresati si
instantelor de judecata.

Hyundai Auto Romania

www.hyundai-motor.ro

