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Indicații privind protecția datelor pentru candidați  

 

Ne bucurăm că sunteți interesați de compania noastră și aplicați sau ați aplicat pentru o poziție în cadrul 

companiei noastre. În continuare dorim să vă furnizăm informații referitoare la prelucrarea datelor Dumnea-

voastră cu caracter personal în legătură cu aplicația. 

Cine este responsabil pentru prelucrarea datelor? 

 

Responsabil în conformitate cu Legea privind protecția datelor este: 
 

HASIT Romania 
Str. Horticulturii nr. 24 
RO-401114 Turda 
Romania 

Mai multe informații referitoare la compania noastră, date privind persoanele cu drept de reprezentare și alte 

modalități de contact găsiți pe pagina noastră de internet: 

http://www.hasit.ro/Company-Links/Impressum 

Ce date ale Dumneavoastră sunt prelucrate de noi? Și în ce scop? 

Prelucrăm datele, pe care ni le-ați trimis în legătură cu aplicația Dumneavoastră, pentru a verifica adecvarea 

Dumneavoastră pentru poziția pentru care ați aplicat (sau eventual alte poziții deschise în cadrul companiei 

noastre) și a efectua procedura de aplicare. 

Care este baza legală? 

Baza legală pentru prelucrarea datelor Dumneavoastră cu caracter personal în cadrul acestei proceduri de 

aplicare o reprezintă art. 6. alin. 1 lit. b) GDPR precum și reglementările naționale privind protecția datelor în 

cadrul clauzei de flexibilitate din legea muncii conform art. 88 GDPR. În conformitate cu aceste prevederi 

este permisă prelucrarea datelor, care sunt necesare în legătură cu decizia privind justificarea unui raport de 

angajare. 

În cazul în care datele sunt necesare după încheierea procedurii de aplicare, de ex. pentru urmărirea juridi-

că, poate avea loc o prelucrare a datelor în baza condițiilor art. 6 GDPR, în special pentru reprezentarea 

intereselor justificate conform art. 6 alin. 1 lit. f) GDPR. Interesul nostru îl reprezintă apoi revendicarea sau 

protecția drepturilor. 

Cât timp sunt stocate datele? 

Datele candidaților sunt șterse în cazul refuzului pentru ocuparea poziției cel târziu după 6 luni. În cazul în 

care în cadrul procedurii de aplicare ați fost acceptat pentru un post, datele din sistemul de date privind can-

didații sunt transferate în sistemul nostru de informații privind personalul. 

Căror destinatari le sunt transmise datele? 

Datele Dumneavoastră sunt vizualizate de către Departamentul Personal după primirea aplicației. Aplicațiile 

adecvate sunt transmise apoi intern responsabililor de departament pentru fiecare poziție deschisă. Apoi se 

stabilește procedura. În cadrul companiei numai persoanele, care au nevoie de datele Dumneavoastră pen-

tru desfășurarea corespunzătoare a procedurii de aplicație, au în principiu acces la Datele Dumneavoastră.  
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Unde sunt prelucrate datele? 

Datele sunt prelucrate la Oficiul de Calcul al grupului FIXIT AG, Im Schachen 416, 5113 Holderbank în Elve-

ția. Elveția are un nivel de protecție a datelor similar legislației UE și o transmitere a datelor în aceste țări 

este permisă conform legii privind protecția datelor fără o altă verificare. 

Drepturile Dumneavoastră în calitate de „persoană afectată“ 

Vi se rezervă dreptul de a primi informații cu privire la datele Dumneavoastră cu caracter personal prelucrate 

de noi. În cazul unei solicitări de informații, care nu are loc în scris, vă rugăm să aveți înțelegere pentru situa-

ția în care este posibil să vă solicităm documente doveditoare, care demonstrează că Dumneavoastră sun-

teți persoana care pretindeți că sunteți.  

De asemenea vi se rezervă dreptul de corectare sau ștergere sau limitare a prelucrării datelor, în cazul în 

care acest lucru este permis legal. 

Vi se rezervă de asemenea dreptul de a contesta prelucrarea în cadrul prevederilor legale. Același lucru se 

aplică și pentru dreptul de transmisibilitate a datelor. 

Responsabilul nostru pentru protecția datelor 

Am desemnat o persoană responsabilă pentru protecția datelor în cadrul companiei noastre. O puteți contac-

ta la următoarele date de contact: 

Sonja Tietz, E-Mail: datenschutz@fixit-gruppe.com  

Drept de plângere 

Vi se rezervă dreptul de a depune plângere cu privire la prelucrarea de către noi a datelor cu caracter perso-

nal la o autoritate de monitorizare a protecției datelor. 

Modificări ale indicaților privind protecția datelor  

Ne rezervăm dreptul de a actualiza oricând indicațiile noastre privind protecția datelor pentru a respecta 
modificările necesare sau legale. Începând cu data publicării se aplică noile indicații privind protecția datelor. 
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