
 

Grupul de societăți Conduent – Notificare privind confidențialitatea gestionării informațiilor cu caracter  
personal pentru solicitanți și candidați la angajare 

 
Conduent Business Services, LLC și afiliații săi („Conduent”, „noi”, „nouă”, „ne”) înțeleg importanța confidențialității dvs. Afiliații 
Conduent enumerați la sfârșitul acestei Notificări pot procesa datele dvs. personale în capacitatea lor de operatori și/sau persoane 
împuternicite de operatori. Suntem dedicați să vă respectăm confidențialitatea și să vă protejăm datele personale. Această Notificare 
de confidențialitate pentru recrutare („Notificare”) descrie cum tratăm și protejăm datele personale în legătură cu procesele și 
programele de recrutare. 

Această Notificare se aplică doar datelor personale ale solicitanților de locuri de muncă, candidaților potențiali pentru angajare și 
programelor și evenimentelor noastre de recrutare opționale. Nu se aplică angajaților noștri, contractorilor independenți care nu 
depun candidaturi individuale sau care sunt depuse pentru creșterea directă a ocupării forței de muncă, clienților noștri sau altor date 
personale pe care Conduent le colectează în alte scopuri. 

Așa cum sunt utilizate în această Notificare, „date personale” sau „informații personale” (utilizate interschimbabil) înseamnă informații 
care individual sau combinate cu alte date, identifică solicitanții de locuri de muncă și candidații potențiali la angajare, stagiatură, 
voluntariat sau muncă ocazională directă cu noi, trimise ca parte a unei solicitări de a lucra cu noi, colectate ca parte a eforturilor 
noastre de recrutare și/sau primite de noi în scopurile angajării directe sau raporturilor profesionale cu noi (cum ar fi primirea de la 
companii de ocupare sau recrutare profesionale). 

Vom procesa datele personale în conformitate cu această Notificare de confidențialitate, dacă astfel de conflicte de procesare cu 
cerințele legii aplicabile, caz în care, legea aplicabilă va prevala. 

Prin trimiterea datelor personale la noi, confirmați că: 

• Ați citit această Notificare și confirmați utilizarea noastră a datelor dvs. personale în conformitate cu această 
Notificare. 

• Datele dvs. personale pot fi transformate și procesate în scopurile și modul specificate în această Notificare, inclusiv 
transferul în țări despre care se poate considera că nu oferă același nivel de protecție a datelor ca și țara de reședință. 

• Nu trebuie să ne oferiți nicio informație solicitată, dar dacă nu ne furnizați informații specifice, este posibil să nu 
puteți solicita un loc de muncă sau continua candidatura la noi. 

• Această Notificare nu face parte din niciun contract de angajare oferit candidaților angajați de Conduent. 

• Ați furnizat notificări adecvate și ați obținut orice acorduri necesare pentru a furniza datele personale ale altor 
persoane, dacă trimiteți datele personale ale candidatului la noi.  

Informațiile personale pe care le colectăm 

În cazul în care candidați pentru o poziție sau poziții specifice, tipurile de date personale pe care le solicităm de la dvs. sau pe care 
trebuie să le colectăm prin lege sunt determinate de solicitările țării în care se află poziția și nu neapărat țara în care vă aflați. În cazul 
în care candidați în mai multe locuri sau rolul pentru care candidați va fi disponibil în mai multe țări, tipurile de date personale pe care 
le solicităm de la dvs. și modurile în care le procesăm sunt determinate de cerințele tuturor țărilor în care se află poziția. 

De obicei, colectăm date personale direct de la dvs. atunci când solicitați un rol la noi, cum ar fi numele, adresa, informațiile de contact, 
istoricul de muncă și educațional, realizări, rezultatele testului, referințe, feedback de la angajator și alte informații generale relevante 
pentru candidatura dvs. și rolurile pe care le puteți căuta. Este posibil să colectăm informații personale despre dvs. care ne sunt trimise 
de alții, cum ar fi dacă utilizați un serviciu de recrutare sau o platformă de rețea socială și publicați datele personale astfel încât să ne 
invitați să le folosim pentru a vă contacta pentru candidaturi potențiale în vederea angajării la noi.  



Unele informații cu caracter personal pe care le colectăm, utilizăm, protejăm și dezvăluim sunt mai sensibile și, în unele zone ale lumii, 
aceste date pot fi denumite „categorii speciale” de date. Așa cum se utilizează în prezenta Notificare, informațiile sensibile cu caracter 
personal sunt informații cu caracter personal care conțin, dezvăluie și/sau sunt combinate cu oricare dintre următoarele:  

➢ elemente statale de identificare unice, cum ar fi numărul pașaportului, codul de securitate socială sau de asigurare 
socială, numărul de identificare fiscală, numărul de înregistrare pentru rezidenții străini, numărul permisului de 
conducere, numărul/codul de identificare național sau statal sau codurile similare emise de orice entitate 
guvernamentală din lume; 

➢ numerele conturilor financiare personale, inclusiv numerele cardurilor de credit/debit și/sau orice cod de securitate, 
codurile de autentificare, codurile de acces, datele de expirare sau parolele care ar putea identifica sau permite 
accesul la contul financiar individual al persoanei;  

➢ parole, coduri PIN sau orice alte coduri de acces pentru calculatoare, dispozitive electronice, conturi financiare, 
conturi sau servicii online;  

➢ informații medicale sau privind starea de sănătate, inclusiv informații privind tratamentul medical individual, 
condiția fizică sau starea mentală, plata pentru diagnosticul sau tratamentul medical sau diagnosticul pus de un 
cadru medical;  

➢ informații privind asigurările sau informații privind handicapul, inclusiv numerele de identificare a asigurării 
medicale, cererile de despăgubire și orice istoric al cererilor;  

➢ datele biometrice, cum ar fi trăsăturile faciale, amprentele sau imaginile retinei;  
➢ punctajele de creditare și orice alte informații privind bonitatea financiară (inclusiv evaluarea în scopuri de creditare, 

capacitatea de creditare, caracterul, reputația generală, caracteristicile personale sau modul de viață);  
➢ informații privind viața sexuală, comportamentul sexual sau orientarea sexuală;  
➢ apartenența rasială sau etnică;  
➢ opiniile politice, convingerile filosofice sau convingerile religioase;  
➢ apartenență sindicală;  
➢ informații provenite din verificările de fond;  
➢ informații referitoare la cazierul penal real sau presupus;  
➢ informații genetice; sau  
➢ orice alte informații care, potrivit conținutului și/sau în contextul prelucrării, i-ar putea cauza în mod rezonabil situații 

jenante sau daune semnificative persoanei în situația în care face obiectul prelucrării sau dezvăluirii neautorizate, 
inclusiv orice informație despre care persoana sau entitatea care o furnizează susține că ar trebui considerată 
sensibilă în momentul în care o furnizează, precum și orice alte informații care trebuie tratate drept sensibile potrivit 
legislației aplicabile pe plan local. 

Colectăm, utilizăm, protejăm și dezvăluim Informații personale sensibile doar unde, când și cum se recomandă pentru scopurile 
specifice solicitate de legea aplicabilă pentru care trebuie utilizate și doar pentru a determina dacă intrăm într-un raport de muncă 
sau contractare cu dvs. În situația în care nu se prevede sau permite altfel potrivit legislației aplicabile, vom prelucra informațiile 
sensibile cu caracter personal doar pe baza consimțământului dvs. expres. Nu dorim să obținem și nu vom colecta Informații personale 
sensibile despre un candidat dacă nu este permis acest lucru de legile aplicabile. Putem solicita acest tip de informații, de exemplu, 
dacă vă recrutăm pentru muncă într-o țară unde trebuie să respectăm legile antidiscriminare sau dacă trebuie să filtrăm candidații în 
funcție de cazier, aptitudini lingvistice, starea licențierii profesionale sau alte cerințe specifice legate de rolul pentru care candidați. 

Utilizarea informațiilor dvs. personale 

Colectăm și utilizăm datele dvs. personale pentru resurse umane legitime și motive de management al afacerii, inclusiv: 

• identificarea și evaluarea candidaților pentru angajare potențială, precum și pentru următoarele roluri care pot 
deveni disponibile; 

• evidențele în legătură cu recrutarea și angajarea; 

• asigurarea conformității cu cerințele legale, inclusiv cerințele și practicile de diversitate și incluziune; 

• efectuarea verificărilor de cazier conform legii aplicabile; 



• protejarea drepturilor noastre legale în măsura permisă de lege; sau 

• situații de urgență în care sănătatea sau siguranța persoanelor poate fi pusă în pericol. 

De asemenea, putem analiza datele personale sau agregate, pseudonimizate și/sau anonimizate pentru a îmbunătăți procesul nostru 
de recrutare și angajare și a ne îmbunătăți capacitatea de a atrage candidați de succes.  

Am putea dori să vă păstrăm datele personale pentru a vă lua în considerare pentru viitoarele oportunități de angajare. În acest caz, 
vom solicita acordul dvs., fie înainte de sau după ce solicitați oficial o oportunitate de angajare, pentru a face parte din unul dintre 
programele de recrutare care vă oferă moduri pentru a afla mai multe despre Conduent. Aceste programe de recrutare sunt complet 
opționale.  

Dacă vă înscrieți într-un program de recrutare, dar doriți ulterior să renunțați, contactați-ne după cum este descris în secțiunea Cum 
ne contactați din această Notificare.  

Cum dezvăluim informațiile dvs. personale și transferurile internaționale 

Datele personale pot fi accesate de angajatori și de cei care conduc interviurile, care lucrează în țara unde se află poziția  pentru care 
candidați, precum și de angajatori și de cei care conduc interviurile, care lucrează în alte țări din grupul de societăți Conduent. 
Persoanele care ocupă funcții administrative și personalul informatic de la Conduent pot avea, de asemenea, acces la informațiile dvs. 
personale pentru a-și îndeplini sarcinile. De asemenea, utilizăm furnizori de servicii terți care ne pot ajuta să procesăm informațiile 
dvs. personale, cum ar fi furnizori de aplicații pentru recrutarea sistemelor software, sisteme de urmărire a solicitantului și sisteme de 
comunicare informatice (cum ar fi furnizori de platforme de e-mail și furnizori de servicii de intervievare video online). De asemenea, 
partajăm datele dvs. personale cu alți furnizori de servicii terți care ne pot ajuta să recrutăm talente, să administrăm și să evaluăm 
selectarea și testarea pre-angajare (care poate include teste de aptitudini sau interviuri online sau telefonice și să ne îmbunătățim 
practicile de recrutare). Menținem procesele desemnate pentru a asigura că orice procesare a datelor personale de către furnizorii de 
servicii terțe părți este consecvent cu această Notificare de confidențialitate și confidențialitatea, disponibilitatea și integritatea 
datelor dvs. personale sunt protejate în mod adecvat.  

Este posibil ca informațiile personale să fie dezvăluite, de asemenea, succesorului sau entităților succesoare potențiale și financiar și 
legal în cazul unei reorganizări, fuziuni, vânzări, asocieri, atribuiri sau altui transfer sau altei dispoziții a tuturor sau  a oricărei porțiuni 
a afacerii noastre.  

Poate fi necesar să dezvăluim anumite informații personale altor terțe părți: (i) conform legii; (ii) pentru a ne proteja drepturile legale 
în măsura autorizată sau permisă de lege; sau (iii) într-o urgență în care sănătatea și siguranța unui candidat sau a altei persoane poate 
fi pusă în pericol.  
 
În calitate de societate multinațională, avem nevoie să transferăm informațiile dvs. cu caracter personal astfel încât să fie accesibile și 
disponibile persoanelor care lucrează pentru afiliații Conduent și pentru părțile terțe care sunt localizate în alte țări față de cea în care 
vă aflați dvs. Nu se poate considera că unele dintre aceste țări furnizează același nivel de protecție pentru informațiile dvs. cu caracter 
personal ca țara în care sunteți localizat sau din care au fost inițial colectate informațiile dvs. cu caracter personal. Atunci când se fac 
sau se analizează astfel de transferuri, vom lua măsuri menite să ne asigure că aceste informații cu caracter personal se transferă doar 
în conformitate cu legislația aplicabilă.  
 
Dacă avem nevoie să facem astfel de transferuri către o societate afiliată Conduent sau către o parte terță, vom lua măsurile menite 
să ne asigure că destinatarul accesului la aceste informații cu caracter personal are puse în aplicare controalele efective privind 
securitatea și protecția informațiilor și privind contractanții, proiectate astfel încât să protejeze adecvat aceste informații. În situația 
în care și dacă este aplicabil, înainte de a transfera informațiile dvs. cu caracter personal, vom lua măsurile proiectate să asigure una 
sau mai multe dintre cerințele următoare: (i) destinatarul este localizat într-o țară cu un cadru juridic de protecție a datelor care 
furnizează protecția adecvată; (ii) destinatarul este certificat cu Scutul de confidențialitate a datelor; (iii) vom semna clauzele 
contractuale aprobate și adecvate care permit transferul; (iv) normele obligatorii la nivel de grup sunt în vigoare și îi sunt aplicabile 
destinatarului pentru tipul de date și utilizare implicate în transfer; (v) deținem consimțământul dvs. concret (conform legislației 
aplicabile pentru tipul de date); (vi) efectuăm transferul pentru un alt scop permis prin lege, potrivit legislației aplicabile, care poate 



include încheierea sau derularea unei obligații contractuale în interesul dvs., pentru pretenții juridice sau pentru a apăra interesele 
juridice, pentru a vă proteja interesele dvs. vitale sau pe cele ale beneficiarilor dvs. atunci când dvs. sau ei nu puteți să  furnizați un 
consimțământ și altfel, potrivit obligațiilor juridice internaționale recunoscute.  

În situația în care nu primiți o altă notificare și nu vi se solicită consimțământul concret în legătură cu un anumit transfer, Conduent 
nu va transfera informațiile dvs. cu caracter personal în afara țării unde sunteți localizat, dacă destinatarul respectivelor informații nu 
va lua măsurile rezonabile pentru a vă proteja informațiile dvs. cu caracter personal, în conformitate cu obligațiile privind protecția  
datelor din țara în care sunteți localizat, dacă nu ni se solicită altfel și nici nu ni se permite să procedăm astfel potrivit legislației 
aplicabile.  

Păstrarea datelor 

Dacă acceptați o ofertă de angajare de la noi, orice date personale relevante colectate în timpul perioadei dinaintea angajăr ii pot 
deveni parte din evidențele dvs. personale și vor fi păstrate în conformitate cu cerințele legale specifice aplicabile în țara de angajare. 
Dacă nu vă angajăm, putem totuși să vă păstrăm și să utilizăm în continuare datele dvs. personale o anumită perioadă (care poate 
varia în funcție de țara din care candidați și/sau în care doriți să vă angajați) pentru a respecta legea, reglementările și conformitatea 
corporativă, pentru apărare împotriva pretențiilor, pentru a analiza practicile noastre de recrutare a talentelor, rezultatele și 
eficacitatea și pentru a vă lua în considerare pentru roluri viitoare potențiale în funcție de preferințele dvs. și de locațiile unde doriți 
să vă angajați. Dacă alegeți să vă înscrieți într-un program de recrutare, vă putem păstra datele personale pentru a vă lua în considerare 
pentru viitoarele oportunități de angajare. 

Dacă nu sunteți selectat pentru o poziție la Conduent, vom stoca informațiile dvs. personale pentru o perioadă de timp necesară prin 
legea aplicabilă și scopurile noastre de conformitate internă necesare, după cum este permis sau impus de legea aplicabilă. Dacă nu 
se impune altfel să stocăm informațiile dvs. personale pentru aceste scopuri și dacă nu sunteți de acord să vă înscrieți în rezerva 
noastră de talente pentru considerare ulterioară pentru poziții, în general vom șterge și vom anonimiza informațiile dvs. personale 
utilizate pentru solicitarea sau candidatura dvs. în 36 de luni după perioada pentru care trebuie să o stocăm în scopuri de conformitate, 
dacă nu se solicită mai devreme prin legea aplicabilă.  

Securitate 

Utilizăm măsuri tehnice, organizaționale și fizice desemnate să protejeze integritatea, confidențialitatea, securitatea și disponibilitatea 
datelor personale. Printre alte măsuri, doar personalul autorizat al Conduent și al furnizorilor noștri terți de servicii cu o nevoie legitimă 
de a cunoaște au acces la datele personale și acești angajați și furnizori terți de servicii trebuie să trateze aceste informații drept 
confidențiale acolo unde este cazul. În pofida acestor precauții, nu putem garanta că persoanele neautorizate nu vor obține acces la 
datele dvs. personale. 

Drepturile dvs. 

Luăm măsuri rezonabile care sunt proiectate să păstreze datele dvs. precise, complete și actualizate în scopurile pentru care sunt 
colectate și utilizate. De asemenea, am implementat măsuri concepute să asigure că procesarea datelor dvs. personale respectă 
Notificarea de confidențialitate și legea aplicabilă. 

În funcție de legea aplicabilă, puteți avea dreptul de a solicita acces la datele personale pe care le-am colectat despre dvs. în scopurile 
de verificare, solicitare de modificări sau solicitare de ștergere a datelor. Puteți avea dreptul să solicitați o copie a datelor personale 
pe care le-am colectat despre dvs. 

Dacă aveți întrebări sau comentarii privind felul în care prelucrăm noi informațiile cu caracter personal, vă rugăm să luați legătura cu 

responsabilii noștri cu protecția datelor pentru regiunea în care lucrați, care sunt precizați la secțiunea Cum ne contactați a prezentei 

Notificări.  

Încercăm să respectăm toate drepturile acordate persoanelor vizate conform legilor relevante și aplicabile. În funcție de unde vă aflați 

și de legile aplicabile prelucrării informațiilor dvs. cu caracter personal, puteți beneficia de anumite drepturi. În măsura în care ne 

obligă legislația aplicabilă, vom respecta următoarele: 



1. Dacă doriți să aveți acces, să corectați sau să vă actualizați informațiile dvs. cu caracter personal, vă rugăm să 

încercați să procedați astfel folosind orice aplicații de self-service pentru care v-a fost acordat accesul. Vă rugăm să 

vă logați la acele aplicații și să vă actualizați informațiile în mod adecvat potrivit instrucțiunilor corespunzătoare 

respectivei aplicații. 

 

2. Dacă nu aveți deja acces la informațiile dvs. cu caracter personal și doriți să primiți acces sau copii ale respectivelor 

informații; sau, dacă doriți să ștergeți aceste informații și nu puteți face astfel prin intermediul aplicațiilor de self-

service, vă rugăm să luați legătura cu grupurile de contact adecvate precizate la secțiunea Cum ne contactați din 

prezenta Notificare. Dacă nu beneficiați de acțiune adecvată prin intermediul acestor etape, puteți lua legătura cu 

responsabilii cu protecția datelor (DPO) numiți pentru regiunea din care ați candidat sau care guvernează biroul în 

care ați dorit să vă angajați. Dacă doriți să vizualizați lista DPO pentru aceste regiuni, vă rugăm să consultați secțiunea 

Cum ne contactați a prezentei Notificări. Dacă nu primiți un răspuns acceptabil din partea DPO regional, vă rugăm 

să luați legătura cu responsabilul șef cu protecția datelor de la Conduent, ale cărui informații de contact sunt, de 

asemenea, pe lista de la secțiunea Cum ne contactați a prezentei Notificări. Dacă sunteți rezident al unei țări care 

vă acordă dreptul de a obține acces la informațiile cu caracter personal care se referă la dvs., vom depune eforturile 

rezonabile pentru a vă răspunde la solicitare în conformitate cu legislația aplicabilă, putându-se include aici 

furnizarea de informații pentru dvs. într-un format utilizabil în mod rezonabil.  

 

3. Dacă sunteți rezident al unei țări care vă acordă dreptul de a vă opune prelucrării informațiilor dvs. cu caracter 

personal, vă puteți opune acestei prelucrări și ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea informațiilor dvs. cu 

caracter personal. Vă rugăm să rețineți că există posibilitatea să mai avem niște obligații juridice independente de 

conformitate în legătură cu păstrarea informațiilor dvs. cu caracter personal, parțial sau integral, pentru anumite 

intervale de timp potrivit legii sau conformității interne.  

 

4. Dacă am colectat și prelucrat informațiile dvs. cu caracter personal în temeiul consimțământului dvs., vă puteți 

retrage consimțământul în orice moment. Faptul că vă retrageți consimțământul nu va afecta legalitatea niciunei 

operațiuni de prelucrare pe care am desfășurat-o înainte de a vi-l retrage și nici nu va afecta prelucrarea datelor dvs. 

cu caracter personal desfășurată în temeiul prelucrării legale, altul decât consimțământul. 

 

5. Dacă sunteți rezident al țării care vă oferă dreptul, aveți dreptul să adresați o plângere unei autorități responsabile 

cu protecția datelor privind modul în care colectăm și utilizăm noi informațiile dvs. cu caracter personal. Pentru mai 

multe informații, vă rugăm să luați legătura cu autoritatea responsabilă cu protecția datelor pe plan local. (Puteți 

obține detaliile de contact pentru autoritățile responsabile cu protecția datelor din Spațiul Economic European, 

Elveția și anumite țări ne-europene dacă îl contactați pe responsabilul cu protecția datelor pentru regiunea dvs. 

și/sau pe responsabilul șef cu protecția datelor de la Conduent).  

Pentru a ajuta la protejarea confidențialității și securității dvs., vom lua măsuri responsabile pentru a verifica identitatea dvs. înainte 
de a vă oferi acces la datele personale. Putem face încercări rezonabile pentru a investiga prompt, a respecta sau a răspunde  altfel 
solicitărilor dvs. așa cum pot fi solicitate de legea aplicabilă. În funcție de circumstanțe și solicitare, este posibil să nu avem permisiunea 
de a oferi acces la date personale sau de a respecta altfel complet solicitarea dvs.; de exemplu, în cazul în care obținerea informațiilor 
dvs. poate dezvălui identitatea altei persoane. Ne rezervăm dreptul a percepe o taxă adecvată pentru respectarea solicitării dvs. în 
cazul în care este permis de legea aplicabilă și/sau pentru a respinge solicitările dvs. în cazul în care, la discreția noastră, acestea pot 
fi nefondate, excesive sau altfel inacceptabile conform legii aplicabile. 



Nu luăm decizii de recrutare sau angajare doar pe baza luării de decizii sau stabilirii profilului în mod automat fără intervenție umană. 

Drepturile dvs. de confidențialitate în California 

Conduent nu partajează datele dvs. personale obținute în scopuri de recrutare în scopul marketingului direct către terțe părți.  

Dacă sunteți rezident în California cu vârsta sub 18 ani și utilizator înregistrat al oricăror site-uri unde această Politică de 
confidențialitate este postată, California Business and Professions Code Secțiunea 22581 vă permite să solicitați și să obțineți 
eliminarea conținutului sau informațiilor pe care le-ați postat public dacă site-ul permite postări publice. Pentru a face o astfel de 
solicitare, trimiteți un e-mail la secțiunea Cum ne contactați pentru drepturile de acces la subiect. Pentru a face o astfel de solicitare, 
furnizați o descriere detaliată a conținutului sau informațiilor specifice pentru care solicitați eliminarea. Rețineți că o astfel de solicitare 
poate să nu asigure eliminarea completă sau cuprinzătoare a conținutului pe care dvs. este posibil să-l fi postat și că pot fi cazuri în 
care legea nu necesită sau permite eliminarea, chiar dacă este solicitată.  

Module cookie și alte tehnologii de urmărire 

Putem utiliza module cookie și alte tehnologii de urmărire în activitățile noastre de recrutare a talentelor, cum ar fi, în mod potențial, 
pentru a furniza persoanelor o experiență online personalizată și în anumite zone și în anumite condiții pentru a găsi și obține candidați 
sau pentru a viza din nou candidați, solicitanți potențiali sau pentru a invita foști angajați să se întoarcă pentru a lucra cu noi. 

Noi sau alți afiliați din rețea putem utiliza module cookie, semnalizatoare web, pixeli, GIF-uri transparente („Tehnologii de urmărire”) 
care pot fi stocate pe și accesate de pe dispozitivele dvs. care pot fi încărcate sau citite de pe anumite site-uri web, aplicații sau servicii 
pe care le putem utiliza pentru recrutarea de aplicanți potențiali. Dacă vizitați un site web sau utilizați un serviciu care utilizează 
Tehnologii de urmărire, site-ul web, aplicația sau serviciul respectiv va oferi informații suplimentare despre Tehnologiile de urmărire 
utilizate și alegerile dvs. cu privire la acestea și site-ul web, aplicația sau serviciul vor oferi notificări de dezvăluire după cum impune 
legea aplicabilă sau este considerat necesar de către Conduent și/sau operatorii de rețea cu care putem avea o relație privind astfel 
de Tehnologii de urmărire. 

Dacă utilizăm Tehnologiile de urmărire pe un site sau un serviciu, vom furniza o notificare adecvată și vă vom oferi o oportunitate de 
a renunța la utilizarea de astfel de Tehnologii de urmărire pentru a vă urmări pe site-uri, servicii, dispozitive și în timp de către noi sau 
de către operatorii de rețea cu care avem o relație.  

Luăm măsuri rezonabile concepute să respecte semnalele de neurmărire din browsere în care este clar că ați setat afirmativ browserul 
să trimită un semnal de neurmărire.  

Copii 

Niciuna dintre activitățile noastre de recrutare nu este direcționată către copii cu vârsta mai mică de 16 ani, dacă nu se permite altfel 
în conformitate cu legea aplicabilă. Dacă nu se autorizează de legea aplicabilă, depunem toate eforturile pentru a nu colecta datele 
personale ale persoanelor cu vârsta mai mică de 16 ani și nu colectăm intenționat astfel de date. Dacă nu este permis altfel de legea 
aplicabilă, nimeni cu vârsta mai mică de 16 ani nu este invitat sau autorizat să utilizeze site-urile, serviciile noastre sau să trimită 
informații la Conduent în scopuri de recrutare.  

Agenții de recrutare externe și trimiteri de către terțe părți 

Dacă este permis altfel, toate agențiile de recrutare externe sau alte terțe părți care ne pot trimite datele personale ale solicitanților 

în scopuri de recrutare trebuie să anunțe solicitantul ale cărui informații vor fi trimise despre practicile noastre de confidențialitate și 

să obțină orice acorduri necesare înainte de a trimite astfel de informații personale. Agențiile de recrutare externe și terțele părți care 

trimit astfel de date ale solicitanților declară că au obținut toate acordurile adecvate de la persoana ale cărei informații sunt trimise 

pentru a ne permite să utilizăm datele personale în scopurile trimise.  

 



Cum ne contactați 

Dacă aveți întrebări sau comentarii privind prezenta Notificare, practicile noastre de prelucrare a informațiilor cu caracter personal 
sau dacă vreți să vă exercitați orice drepturi sau să înaintați orice cereri cu privire la informațiile dvs. cu caracter personal, vă rugăm 
să luați legătura cu următoarele persoane. Puteți lua întotdeauna legătura cu responsabilul pentru protecția datelor pentru regiunea 
aplicabilă locului dvs. de muncă. 

Dacă doriți să solicitați accesul la, să corectați, să vă actualizați informațiile cu caracter personal sau dacă doriți să obiectați la 
prelucrarea informațiilor dvs. cu caracter personal sau dacă doriți să solicitați ștergerea sau blocarea informațiilor dvs. cu caracter 
personal și nu aveți acces prin intermediul sistemelor de self-service, vă rugăm să înaintați o solicitare, menționând natura solicitării 
(acces, corectare, ștergere etc.), precum și orice elemente specifice care ne-ar putea ajuta să vă răspundem la solicitarea trimisă la 
următoarele adrese de internet: 

Dacă locuiți sau căutați de lucru oriunde în America Centrală, America de Sud sau Caraibe: DSRHRLATAM@Conduent.com 

Dacă locuiți sau căutați de lucru în SUA sau Canada: DSRHRNA@Conduent.com 

Dacă locuiți sau căutați de lucru în regiunea Asia – Pacific: DSRHRAPAC@Conduent.com 

Dacă locuiți sau căutați de lucru în Europa, Orientul Mijlociu sau Africa: DSRHREMEA@Conduent.com 

Dacă aveți alte întrebări sau comentarii privind prezenta Notificare, practicile Conduent de prelucrare a informațiilor cu caracter 
personal aparținând personalului candidat și pentru orice alt motiv referitor la protecția datelor solicitantului, puteți lua legătura cu 
responsabilii noștri cu protecția datelor, după cum urmează: 

Dacă locuiți sau căutați de lucru în Germania, contactați: 

Barbara Broers    Unternehmensberatung für Datenschutz 
Datenschutzberatung Broers  Buddenhof 5  
E-mail: datenschutz@conduent.eu   21635 Jork, Deutschland 
Mobil: +40 171 / 124 44 26                                   
 

Dacă locuiți sau căutați de lucru în orice alt stat membru al Uniunii Europene în afara Germaniei sau dacă lucrați oriunde în 
Regatul Unit sau în Spațiul Economic European („SEE”), vă rugăm să contactați biroul nostru european responsabil pentru 
protecția datelor la adresa: 

 Fieldfisher LLP 
ConduentDPO@conduent.com 

Dacă lucrați în orice altă țară în afara Germaniei, a Regatului Unit sau în afara oricărei țări SEE sau în afara oricărui stat membru 
al Uniunii Europene, vă rugăm să îl contactați pe: 

 Brian Clayton    Conduent Business Services, LLC 
 Chief Privacy Officer   100 Campus Drive 

Brian.Clayton@conduent.com  Florham Park, NJ 07932 
O: +1 (856) 651-2814 

Unele țări recunosc conceptul de operatori și persoane împuternicite de operatori. Operatorul este, în general, entitatea care 
are puterea de decizie privind utilizarea, colectarea, protejarea și dezvăluirea informațiilor cu caracter personal. Persoana 
împuternicită de operator, în general, ajută operatorul să prelucreze informațiile, însă nu exercită o autoritate independentă 
de luare de decizii privind colectarea, utilizarea, protejarea și dezvăluirea informațiilor cu caracter personal.  
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Dacă lucrați într-o țară care recunoaște conceptele de operatori și persoane împuternicite de operatori, entitatea sau 
entitățile Conduent care obțin inițial direct datele dvs. personale în vederea considerării pentru un rol este operatorul 
informațiilor dvs. cu caracter personal în calitate de solicitant. Aceste entități vă pot transfera informațiile cu caracter 
personal către alte entități Conduent, pentru ca acestea să le folosească fie în calitate de operator, fie în calitate de persoană 
împuternicită de operator, în funcție de puterea de decizie și de utilizările la care poate avea dreptul entitatea care primește 
aceste informații.  

Modificări și actualizări ale prezentei Notificări 

Prezenta Notificare se poate actualiza la anumite intervale de timp astfel încât să reflecte orice modificare necesară a practicilor 
noastre privind protecția datelor. În astfel de situații, vom lua măsuri rezonabile create pentru a ne asigura că primiți notificarea 
referitoare la orice modificări materiale ale prezentei Notificări în modul și cu ajutorul metodelor rezonabil proiectate pentru a vă 
comunica această notificare, precum și în orice alt mod poate fi necesar potrivit legislației aplicabile.  

Data: 22 mai 2018 
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Conduent Education Services, LLC  
Conduent Business Services, LLC  
Conduent Title Records Corporation  
Conduent Government Records Srvs, Inc.  
Conduent Enterprise Solutions, LLC  
Conduent Care Management, Inc.  
Conduent State & Local Solutions, Inc  
Conduent Bus Proc Optimization Srvs, Inc  
Conduent Human Services, LLC  
Conduent Transport Solutions, Inc  
Conduent Commercial Solutions, LLC  
Conduent Credit Balance Solutions, LLC  
Conduent Payment Integrity Solution Inc.  
Conduent Bill Review Corporation  
Conduent Customer Care Solutions, Inc.  
Conduent Learning Services, Inc.  
Conduent Image Solutions, Inc.  
Conduent Unclaimed Property Systems, Inc.  
Conduent Securities Services, Inc.  
Conduent HR Consulting, LLC  
Conduent HR Services, LLC  
Conduent Health Administration, Inc.  
Market Line S.A.  
Conduent Business Services (Australasia) Pty. Ltd.  
Wireless Data Services Pty Limited  
Conduent Serviços de Terceirização de Processos de 
Negócios Ltda.  
ACS HR Solucoes Servicos de Recursos Humanos do 
Brasil Ltda.  
Conduent do Brasil Serviços de Call Center Ltda.  
Conduent HR Consultants Limited/Conseillers RH 
Conduent Limitée  
Conduent HR Solutions Canada Co.  
CPAS Systems Inc.  
Conduent Business Services Canada, Inc.  
Conduent Solutions Chile SA  
Affiliated Computer Services (Tianjin) Co., Ltd.  
ML Colombia S.A.  
ACS Czech Republic s.r.o.  
Conduent Solutions Dominican Republic, SAS  
Affiliated Computer Services (Fiji) Limited  
Conduent Business Solutions (France) SAS  
Conduent Business Process Solutions S.A.S.  
Affiliated Computer Services of Germany GmbH  
Invoco Holding GmbH  
Invoco Business Solutions GmbH  
Invoco Multimedia GmbH  
Invoco Technical Service GmbH  
Invoco Helpline Communication GmbH  

Invoco Communication Center GmbH  
Invoco Customer Service GmbH  
Invoco Media Sales GmbH  
Invoco Service Center GmbH  
Invoco Helpline GmbH  
Invoco Services & Sales GmbH  
Invoco Sales GmbH  
Conduent Business Services de Guatemala S.A.  
ACS HR Solutions Share Plan Services (Guernsey) 
Limited  
Conduent Business Process Solutions Limited  
Conduent Business Solutions (Hong Kong) Limited  
Conduent Business Services India LLP  
Conduent (Ireland) Limited  
Conduent Business Solutions Italia S.p.A.  
Conduent Business Services Italy S.r.l.  
e-Services Group International (Jamaica) Limited  
Conduent Solutions (Jamaica) Limited  
Conduent Business Services Malaysia Sdn.Bhd  
Conduent Solutions Mexico de R.L. de C.V  
Conduent de Mexico S.A. de C.V.  
ACS HR Solutions Nederland B.V.  
Unamic/HCN B.V.  
Conduent Business Services (Netherlands) B.V.  
Market Line Peru S.A.C.  
ACS Solutions Peru S.A.  
Conduent Business Services Philippines, Inc.  
Conduent Solutions Philippines, Inc. ROHQ  
Affiliated Computer Services of Poland Sp. z o.o.  
ACS Solutions Poland Sp. z o.o.  
Conduent Business Services Romania S.r.l.  
Conduent Business Process Solutions Limited  
Conduent (Pty) Ltd  
Affiliated Computer Services of Spain, S.L., Sociedad 
Unipersonal  
Affiliated Computer Services GmbH  
Conduent Business Solutions AG  
Unamic/HCN Müşteri Hizmetleri Ltd. Şti.  
Buck Consultants Limited  
Buck Consultants (Healthcare)  
Buck Consultants (Adm + Inv) Ltd  
Conduent Parking Enforcement Solutions Limited  
Wireless Data Services Limited  
CVG Ltd.  
Conduent Business Process Solutions Limited 

 


