NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL
A CANDIDAȚILOR LA UN POST ÎN CADRUL ELECTROPUTERE S.A.
Electroputere S.A. cu sediul în Calea București nr. 80, Craiova, Județul Dolj, având
cod unic de înregistrare 6312800, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe
lângă Tribunalul Dolj sub nr. J16/12/1991 (”Electroputere” sau ”Societatea”).

Cine suntem noi?

Cum
putem
contactați?

fi

La adresa de e-mail: La adresa de e-mail: dpo@electroputere.ro sau la nr. de telefon:
0372.703.450

Cum puteți afla mai
multe informații despre
prelucrarea
datelor
personale?

Politica
de
confidențialitate
https://www.electroputere.ro/ro

Ce date cu caracter
personal prelucrăm?

Informațiile din cuprinsul CV-ului/orice alte chestionare sau documente completate la
depunerea candidaturii, precum numele, prenumele, domiciliul, orice alte informații
cuprinse în C.I./pașaport, adresa de e-mail, numărul de telefon, semnătură, cont
bancar, informații privind educația și formarea dumneavoastră, experiența profesională
anterioară, analiza competențelor dumneavoastră, hobby-uri etc.

este

disponibilă

pe

website-ul

nostru:

Rezultatele cercetărilor efectuate de Electroputere cu privire la diverse aspecte
personale, precum verificarea surselor din presă și rețele de socializare.

Care
este
prelucrării?
Care
este
prelucrării?

temeiul
scopul

Care este perioada de
stocare a datelor cu
caracter personal?
Care sunt drepturile
dvs.?

Imaginile aferente supravegherii video (în incintele noastre unde avem instalate
camere CCTV de supraveghere video)
Încheierea unui contract individual de muncă cu cu Electroputere.
Posibilitatea comunicării cu dumneavoastră, verificarea veridicității informațiilor
oferite/obținute, măsurarea capacităților dumneavoastră și relevarea trasăturilor ce vă
caracterizează, îndeplinirea obligaţiilor noastre legale, supravegherea spațiilor în care
ne desfășurăm activitatea.
Datele cu caracter personal ale candidaților la un loc de muncă: 12 luni.
Imaginile aferente supravegherii video: 30 de zile.
Dreptul de acces la datele cu caracter personal prelucrate, Dreptul de a cere
rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal, Dreptul de a solicita
restricționarea prelucrării, Dreptul de a retrage consimțământul pentru prelucrare,
Dreptul de a vă opune cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, Dreptul de
a nu fi obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automatizată, inclusiv crearea
de profiluri, Dreptul la portabilitatea datelor, Dreptul de a depune o plângere in fata
Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(ANSPDCP) si dreptul de a vă adresa instantelor de judecată competente.

Cui vom divulga datele
dvs.?

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
(www.dataprotection.ro), Adresă:
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru, București,
România; Telefon: 40.318.059.211/ +40.318.059.212 Fax: +40.318.059.602;, E-mail:
anspdcp@dataprotection.ro.
Autorități publice: la cererea acestora sau din inițiativa noastră, în acord cu legislația
aplicabilă.

Ce se poate întâmpla
dacă nu ne furnizați
datele?

În cele mai multe cazuri, nu aveți o obligație de a ne furniza datele dumneavoastră cu
caracter personal. Totuși, dacă nu ne furnizați datele solicitate, nu vom putea, de
exemplu, să încheiem contractul individual de muncă cu dvs.

Care este Autoritatea de
Supraveghere?

