
Informații privind prelucrarea datelor dumneavoastră 

 

Prin prezenta vă informăm despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal cu privire la 

cererea de muncă  și drepturile care le aveți în conformitate cu legea privind protecția datelor. 

Responsabilul pentru prelucrarea datelor este: 

Weiße Köpfe Vertriebsgesellschaft mbH 

Wilhelm-von-Bunsen-Straße 18 

49385 Emstek 

Telefon: 04473 94120 

E-Mail: info@wkv-online.de 

Responsabilul de protecția datelor poate fi contactat la adresa de mai sus cu adăugarea 

„Responsabil de protecția datelor” sau prin e-mail la datenschutz@wkv-online.de. 

 

Ce date personale colectăm și de unde provin? 

Ca parte a procesului de angajare, prelucrăm următoarele date cu caracter personal: 

 Datele dumneavoastră  de bază (cum ar fi prenumele, numele, adăugarea de nume etc.) 

 Dacă este necesar, permis de muncă / permis de ședere 

 Detalii de contact (adresă privată, număr de telefon (mobil), adresă de e-mail) 

 Date despre abilități (de exemplu, cunoștințe și abilități speciale) 

 dacă este relevant pentru poziția promovată: atitudinea medicală 

 Alte date din CV-ul dumneavoastră: calificări, activități, certificate etc. 

De asemenea, prelucrăm datele personale pe care ni le furnizați în mod voluntar. 

Datele dumneavoastră personale vor fi, în general preluate direct de la dumneavoastră în cadrul 

procesului de angajare; în special vor fi preluate din CV-ul dumneavoastră, din interviu și din chestionar. 

În plus, putem primi date de la consultanți de personal și agenții de recrutare. În plus pot fi prelucrate, 

datele cu caracter personal pe care le colectăm din surse publice. 

 

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

Prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu prevederile regulamentului 

general al UE privind protecția datelor (GDPR) și ale legii federale privind protecția datelor (BDSG). 

În primul rând, prelucrarea datelor servește la luarea unei decizii privind stabilirea unui raport de muncă. 

Temeiul juridic principal în acest sens este articolul 88.1 din GDPR, coroborat cu secțiunea 26.1 din 

BDSG.  

Datele dumneavoastră vor fi folosite exclusiv pentru a completa poziția specifică la care ați aplicat. În 

plus, este necesară prelucrarea datelor care privesc sănătatea dumneavoastră pentru evaluarea 

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

 



Dacă doriți să fiți inclus în grupul nostru de solicitanți în cazul unei respingeri, avem nevoie de o 

declarație de consimțământ din partea dumneavoastră. În cazul în care doriți ca cererea dumneavoastră 

să fie folosită  pentru alte locuri de muncă vacante în companie, avem nevoie, de asemenea de o 

declarație de consimțământ din partea dumneavoastră.  

În plus, datorită reglementărilor europene antiteroriste 2580/2001 și 881/2002., suntem obligați să 

comparăm  datele dumneavoastră  cu  așa-numitele  "Listele UE de teroriști" pentru a ne asigura ca 

nimeni, fonduri sau alte resurse economice pentru scopuri teroriste furnizează. 

 

Cât timp vor fi salvate datele dumneavoastră? 

Dacă o să fiți angajat, o să transferăm documentele de angajare (CV-ul)  în fișierul personal al 

dumneavoastră. După ce se termină relația de muncă , aceste date vor fi în continuare salvate, văzut 

că suntem obligați prin lege să le păstrăm. Acest lucru se realizează în mod regulat prin intermediul 

unor obligații legale de verificare și păstrare, care sunt reglementate, printre altele, în Codul comercial 

și Codul fiscal. Perioadele de păstrare sunt apoi de până la zece ani. În plus, datele cu caracter personal 

pot fi salvate pentru perioada în care pot fi revendicate împotriva noastră (termenul legal de prescripție 

de trei sau până la treizeci de ani). 

În cazul respingerii, documentele cererii de muncă dumneavoastră  vor fi șterse cel mult după șase luni 

de la absolvire a procesului de angajare, cu excepția cazului în care ne-ați dat consimțământul pentru 

salvarea  mai lungă (Rezerva de solicitanți). 

 

Cine va obține datele dumneavoastră? 

În cadrul firmei noastre, primesc numai persoanele, care sunt implicate în decizia privind angajarea 

dumneavoastră, datele  personale. 

 

Ce drepturi puteți afirma ca persoană vizată? 

Aveți următoarele drepturi de la Art. 15 - 22 GDPR: 

 Dreptul la informație (Art. 15 GDPR) 

 Dreptul la rectificare (Art. 16 GDPR) 

 Dreptul la ștergere (Art. 17 GDPR) 

 Dreptul la restricționarea prelucrării (Art. 18 GDPR) 

 Dreptul de a se opune prelucrării (Art. 21 GDPR) 

 Dreptul la portabilitatea datelor (Art. 20 GDPR) 

 

  



Unde puteți depune o reclamație? 

Aveți opțiunea de a depune o reclamație la autoritatea responsabilă de supravegherea protecției datelor. 

Autoritatea de supraveghere a protecției datelor responsabile pentru noi este: 

Die Landesbeauftragte für Datenschutz Niedersachsen 

Prinzenstraße 5 

30159 Hannover 

Vor fi transferate datele dumneavoastră  într-o țară terță? 

Nu transferăm datele dumneavoastră  în țări terțe. 

 

Sunteți obligat să ne furnizați datele? 

Pentru a putea lua în considerare cererea dumneavoastră  de muncă, avem nevoie de  datele cu 

caracter personal, care sunt  necesare pentru decizia privind justificarea angajări. 

 

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

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

 


