
Informații privind prelucrarea datelor conform art. 13 GDPR 

 

 

Vă informăm prin prezenta cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal și la 

drepturile care le aveți. 

Responsabilul pentru prelucrarea datelor este 

Weiße Köpfe Vertriebsgesellschaft mbH 

Wilhelm-Bunsen-Str. 18 

49685 Emstek 

Tel: + 49 (0 44 73) 94 12-0 

Fax: +49 (0 44 73) 94 12-22 

E-Mail: info@wkv-online.de 

Puteți contacta responsabilul nostru pentru protecția datelor la datenschutz@wkv-online.de 

Ce date personale colectăm și de unde provin? 

Ca parte a procesului de angajare, prelucrăm datele personale enumerate în masca de intrare. 

Avem nevoie de aceste date pentru a vă putea lua în considerare în procesul de angajare. 

În principiu, datele dumneavoastră cu caracter personal o să fie preluate direct de la dumneavoastră în 

timpul procesului de angajare, în special din documentele cererii (CV) și din interviu de angajare. 

Pentru ce scopuri și pe ce bază legală sunt prelucrate datele? 

Scopul principal al prelucrării datelor este de a stabili o relație de muncă. 

Baza legală principală pentru aceasta este articolul 88 alineatul (1) GDPR i. V. m. Secțiunea 26 (1) 

BDSG.  

Datele personale sunt utilizate numai pentru a ocupa poziția specifică pentru care v-ați candidat. În plus, 

este necesară prelucrarea datelor privind sănătatea dumneavoastră pentru evaluarea capacității de a 

lucra în conformitate cu articolul 9 alineatul (2) punctul 1 litera (b) BDSG.  

Cât timp vor fi salvate datele dumneavoastră ? 

Dacă o să fiți angajat, vom transfera aceste date în fișierul personal al dumneavoastră. La încetarea 

raporturilor de muncă, aceste date cu caracter personal vor continua să fie salvate. Suntem obligați din 

punct de vedere juridic să păstrăm aceste date. Obligațiile privind dovada și depozitarea  sunt 

reglementate, printre altele, în Codul comercial și în Codul fiscal.  

În caz de respingere, datele dumneavoastră vor fi șterse după cel târziu șase luni după procedura de 

angajare. Cu excepția cazului în care ne-ați dat consimțământul pentru o perioadă mai mare de salvare. 

Cine o să obțină datele? 

În cadrul firmei noastre, numai persoanele și agențiile primesc datele dumneavoastră personale, care 

sunt incluse în decizia cu privire la angajarea dumneavoastră. Datele dumneavoastră nu vor fi transmise 

terților, în special nu va exista niciun transfer către țări terțe.  

 

 



Ce drepturi puteți afirma ca persoană vizată? 

Aveți următoarele drepturi: 

• Dreptul la informație (Art. 15 GDPR) 

• Dreptul la corecție (Art. 16 GDPR) 

• Dreptul la ștergere (Art. 17 GDPR) 

• Dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 18 GDPR) 

• Dreptul de a obiecta la prelucrare (Art. 21 GDPR) 

• Dreptul de a retrage consimțământul (art. 7 alin. 3 GDPR) 

• Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 GDPR) 

 

De asemenea, aveți dreptul de a trimite o reclamație responsabilului de supraveghere a protecției 

datelor. Responsabilul de supraveghere a protecției datelor pentru noi este: 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz Niedersachsen 

Prinzenstraße 5 

30159 Hannover 

În ce măsură au loc decizii individuale automatizate sau măsuri de profilare? 

Nu folosim procese de procesare pur automatizate pentru a lua o decizie. 

 


