Politica de prelucrare a datelor cu caracter personale ale
candidaților în procesul de recrutare și selecție
În conformitate cu prevederile Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR), vă prezentăm mai
jos Politica noastră cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră personale. Scopul acestui document
este de a va face aduce la cunoștință modul în care colectăm datele, scopul utilizării acestora, modul de
control al accesului la acestea, dar și alte aspecte importante. De asemenea, Politica noastră conține si
aspecte cu privire la drepturile dumneavoastră, pe care le puteți exercita conform legii în calitate de
persoana vizată. Această politică se adresează în primul rând candidaților care sunt interesați de
posturile vacante în cadrul Heaven Solutions.

I.

Modul de colectare al datelor cu caracter personal

Colectarea datelor dumneavoastră personale în procesul de recrutare se realizează în mod direct, atunci
când sunteți interesat de un post disponibil în cadrul Heaven Solutions 2005 SRL și ne transmiteți CV-ul
dumneavoastră. De asemenea, este posibil sa obținem și alte date despre dumneavoastră în timpul
interviurilor sau prin intermediul verificărilor CV-ului si a referințelor (inclusiv surse publice sau terțe părți),
în acord cu cerințele legale.

II.

Scopul colectării și prelucrării datelor cu caracter personal

Heaven Solution 2005 SRL prelucra datele dumneavoastră personale doar în scop principal de recrutare
și selecție de personal, cu următoarele completări:
-

Procesul de recrutare și selecție include: comunicarea cu candidatul, verificarea și/sau evaluarea
CV-ului candidatului și a referințelor acestuia, interviuri și teste;

-

Dacă aplicația dumneavoastră este acceptată și vom începe procesul de angajare (candidați
acceptați), datele vor fi utilizate în procesul de angajare și integrare în cadrul companiei Heaven
Solutions 2005 SRL;

-

Dacă aplicația dumneavoastră este respinsă și nu vom continua procesul de recrutare în acel
moment (candidați neacceptați), atunci vom păstra CV-ul dumneavoastră pentru o perioadă
limitată cu scopul de a vă aduce la cunoștință alte oportunități de job-uri, existente în cadrul
Heaven Solutions 2005 SRL. Totodată, vom păstra aceste date și pentru a ne exercita dreptul de

apărare în cazul unor acțiuni legale sau reclamații împotriva noastră. Dacă aveți obiecții cu privire
la acest lucru puteți oricând să ne informați (vedeți cap VII. Drepturile dumneavoastră).

III.

Categorii de date personale prelucrate de Heaven Solutions 2005 SRL

Compania Heaven Solutions 2005 SRL colectează și prelucrează următoarele categorii de date cu
caracter personal, prezente atât în CV, precum și rezultate în urma procesului de recrutare și selecție (ex.
interviu):
• Date de identificare și de contact: nume, prenume, telefon, adresă, email
• Date personale diverse cuprinse în CV, precum: locul nașterii, cetățenie, sex, etc.
• Date legate de viața profesională: locuri de muncă anterioare, angajatori, locuri de muncă
dorite, perspective de carieră, salariu dorit și alte beneficii etc.
• Date legate de studii, calificări, experiențe, referințe
• Date legate de evaluarea candidaților (inclusiv notițe și rapoarte de interviu, screening, date
anterioare deținute, după caz)
• Date referitoare la verificarea CV-ului si a referințelor, puse la dispoziție de dumneavoastră, în
acord cu legislația în vigoare

Prelucrarea datelor cu caracter personal o realizăm în baza legală a interesului legitim al Heaven
Solutions 2005 SRL, asigurându-ne că acțiunile noastre nu prevalează asupra drepturilor și libertăților
tale, a consimțământului tău (unde e aplicabil) sau/și execuția contractului (referitor la acțiuni de
prelucrare desfășurate înainte de încheierea contractului de muncă).

IV.

Durata păstrării datelor dumneavoastră personale

În conformitate cu politicile interne și cu legislația aplicabilă, Heaven Solutions 2005 SRL va păstra datele
dumneavoastră personale pe o perioadă limitată de timp (maximum 5 ani) cu scopul contactării
dumneavoastră pentru alte oportunități viitoare. La finalul acestei perioade, datele dumneavoastră vor fi
șterse. Singura excepție de ștergere a datelor personale o reprezintă identificarea altei baze legale de
prelucrare a datelor și scopuri compatibile cu cele inițiale.
În cazul în care pe parcursul acestei perioade nu mai doriți ca Heaven Solutions 2005 SRL să vă
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V.

Transferul internațional al datelor în țări terțe

Heaven Solutions 2005 SRL se va asigura că securitatea datelor personale este menținută (accesul fiind
controlat și minimizat) indiferent care sunt terțele părți și unde sunt localizate acestea și că transferul de
date personale, inclusiv în afara UE/EEA, dacă va fi cazul, se realizează ținând cont de legislația
aplicabilă în vigoare (ex: decizii de adecvare, clauze contractuale standard aprobate de Comisia
Europeană, Privacy Shield).

VI.

Securitatea datelor personale

Heaven Solutions 2005 SRL își asumă responsabilitatea cu privire la protejarea datelor dumneavoastră
personale. Astfel, Heaven Solutions 2005 SRL se asigură constant că toate sistemele IT precum și toate
măsurile tehnice și organizatorice pe care le implementat sunt în acord cu un sistem bine pus la punct de
securitate a informației. Totodată, la nivelul companiei se realizează angajamente de confidențialitate din
partea persoanelor autorizate cu acces la date cu caracter personal.

VII. Drepturile dumneavoastră cu privire la folosirea datelor cu caracter personal
Având în vedere legislația în vigoare, aveți anumite drepturi pe care vi le puteți exercita pentru a vă
asigura că datele dumneavoastră sunt folosite corespunzător:
●

Dreptul de a fi informat cu privire la modul în care folosim datele dumneavoastră (această politică
fiind un exemplu în acest sens)

●

Dreptul de a avea acces la datele pe care Heaven Solutions 2005 SRL le deține despre
dumneavoastră. Astfel, ne puteți solicita informații cu privire la datele

personale pe care le

deținem despre dumneavoastră (vedeți cap. X Date de contact)
●

Dreptul de rectificare a datelor personale - vă rugăm să ne contactați în cazul în care sesizați că
datele înregistrate nu sunt corecte sau de actualitate

●

Dreptul de ștergere (dreptul de a fi uitat) a datelor cu caracter personal care vă privesc

●

Dreptul de obiecție cu privire la modul de prelucrare a datelor personale;

●

Dreptul de a vă retrage consimțământul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal valabil pentru cazurile în care v-ați exprimat anterior acest consimțământ. Retragerea
consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor pe baza consimțământului acordat
înainte de retragere (GDPR, articolul 7)

●

Dreptul la portabilitatea datelor personale

●

Dreptul de a nu face parte dintr-un proces decizional individual automatizat, inclusiv prin crearea
de profiluri. În acest sens, vă aducem la cunoștință că Heaven Solutions 2005 SRL nu
desfășoară procese decizionale automatizate care să vizeze datele dumneavoastre. Personale

●

Dreptul de a vă adresa în instanța sau de a adresa o plângere la Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, dacă constatați că unul din drepturile
dumneavoastră a fost încălcat (în acest sens, puteți descărca un formular tip de pe site-ul
www.dataprotection.ro)

VIII. Modificări la prezenta Politică de Securitate a Datelor cu Caracter Personal
Heaven Solutions 2005 SRL își rezervă dreptul de a modifica această Politică de prelucrare a datelor cu
caracter personale ale candidaților în procesul de recrutare și selecție ori de câte ori este necesar și în
concordanță cu modificările legislative și ale nevoii de business. În acest sens, pentru a putea fi la curent
cu toate informațiile referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, este
recomandat să consultați periodic acest document, afișat pe site-ul https://www.heavensolutions.com/.

IX. Date de contact
Pentru orice solicitări pe care le puteți avea cu privire la exercitarea drepturilor menționate mai sus și
pentru a adresa orice alte întrebări privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Heaven
Solutions 2005 SRL, vă rugăm să ne contactați:
Heaven Solutions 2005 SRL
Str. Vasile Pogor, nr. 6 Iași, 700110 România
E-mail: careers@heavensolutions.com.

Ultima actualizare: Martie 2021

Glosar de termeni utilizați:
*Date cu caracter personal sunt orice informații care se referă la o persoană fizică identificată sau
identificabilă. Informațiile diferite care, adunate, pot duce la identificarea unei anumite persoane constituie
și ele date cu caracter personal. Datele cu caracter personal care au fost anonimizate, criptate sau
pseudonimizate, dar pot fi utilizate pentru reidentificarea unei persoane rămân date cu caracter personal
și sunt vizate de RGPD.
*Prelucrare înseamnă orice operaţiune sau set de operaţiuni efectuate asupra datelor cu

caracter

personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace

automatizate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau
modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la
dispoziţie în orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricţionarea, ştergerea sau distrugerea.
*Consimțământ înseamnă o manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a
persoanei vizate prin care aceasta acceptă printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc ca datele
cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.
*GDPR reprezintă prescurtarea regulamentului UE nr. 679/2016 aplicabil din 25 mai 2018 la nivelul
întregii UE, precum și în orice alt stat din lume unde se folosesc date personale ale cetățenilor UE.

