
 

 

 

Notificare ce include prevederile cu privire la gestionarea datelor cu caracter personal pentru solicitanți și candidați la locurile de 
muncă din cadrul societăților afiliate Conduent în Europa. 

Conduent înțelege importanța confidențialității pentru dumneavoastră. Notificarea cu privire la confidențialitatea recrutării 
(„Notificare”) descrie modul în care gestionăm și protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal în cadrul proceselor și 
a programelor noastre de recrutare. 

Notificarea are ca obiect doar datele cu caracter personal ale solicitanților, candidaților potențiali pentru locurile de muncă și 
a programelor și evenimentelor noastre opționale de recrutare. Aceasta nu se aplică angajaților noștri, antreprenorilor independenți 
care nu aplică în mod individual la un loc de muncă sau care devin forță de muncă directă datorită creșterii personalului, clienților noștri 
sau oricăror date cu caracter personal pe care Conduent le colectează în alte scopuri. 

Date cu caracter personal pe care le colectăm 

La depunerea candidaturii pentru o anumită poziție sau poziții, tipurile de date cu caracter personal pe care vi le solicităm sau  pe care 
le colectăm în virtutea legii sunt stabilite în funcție de cerințele țării în care se află această funcție și nu neapărat ale țării în care locuiți. 

Vă colectăm, de obicei, date cu caracter personal în momentul în care solicitați o poziție în compania noastră, precum numele, adresa, 
informații de contact, experiența profesională și datele privind studiile, realizări, rezultate la teste, referințe, feedback-ul angajatorului, 
precum și alte informații generale relevante pentru solicitarea dumneavoastră și funcțiile pe care vi le doriți. Este posibil să colectăm 
date cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat prin intermediul altor părți, precum un serviciu de recrutare sau rețele de socializare 
pe care le folosiți și unde vă publicați datele cu caracter personal pentru a ne invita să vă contactăm. 

Unele date cu caracter personal pe care le prelucrăm sunt mai sensibile. Putem colecta oricare dintre următoarele tipuri de „Date sensibile 
cu caracter personal”: 

• informații medicale sau starea de sănătate, inclusiv informații privind tratamentul medical al individului, condiția sa fizică și 

psihică, plățile pentru diagnosticul sau tratamentul medical, sau diagnosticul pus de un specialist din domeniul medical; 

• informații privind asigurarea sau invaliditatea, inclusiv evidența privind toate cererile de despăgubiri înaintate; 

• informații referitoare la orientarea sexuală; 

• originea etnică și rasială; 

• opinii politice, convingeri filosofice sau religioase; 

• afilierea la sindicate; 

• informații privind antecedentele penale reale sau presupuse; 

Procesăm datele sensibile cu caracter personal doar în scopurile specifice stabilite de legislația în vigoare și doar pentru a hotărî dacă 
să întemeiem o relație de angajare sau de natură contractuală cu dumneavoastră. Prelucrăm datele sensibile cu caracter personal doar 
dacă v-ați acordat în mod explicit consimțământul, în cazul în legislația în vigoare nu are alte prevederi sau cerințe în acest sens. Este 
posibil să vă solicităm acest tip de informații dacă, de exemplu, vă recrutăm pentru o poziție într-o țară unde trebuie să respectăm legile 
împotriva discriminării, dacă trebuie să verificăm antecedentele penale ale candidaților, sau dacă informațiile privind condiția fizică sau 
psihică sunt necesare pentru a avea în vedere adaptări ale procesului de recrutare și/sau ale funcției respective.   

Utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 

Colectăm și utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul intereselor legitime pentru managementul resurselor umane 
și a companiei, printre care: 

• identificarea și evaluarea candidaților pentru un loc de muncă potențial, precum și pentru alte poziții care ar putea fi 

disponibile; 

• păstrarea evidenței în ceea ce privește recrutarea și angajarea; 



 

 

• asigurarea conformității cu prevederile legale, inclusiv cerințele și practicile privind diversitatea și incluziunea; 

• desfășurarea verificărilor privind antecedentele penale în măsura în care legea în vigoare o permite; 

• protejarea drepturilor noastre legale în măsura în care legislația autorizează sau permite acest lucru; sau 

• situații de urgență în care sănătatea sau siguranța unuia sau mai multor indivizi pot fi puse în pericol. 

De asemenea, vă putem analiza, agrega sau anonimiza datele cu caracter personal pentru a ne îmbunătăți procesul de recrutare 
și angajare, și pentru a ne mări posibilitățile de a atrage candidați de succes. 

Temei legal 

Temeiul legal care ne permite să vă prelucrăm datele cu caracter personal ca parte a procesului nostru de recrutare este reprezentat de:  

 

• interesele noastre legitime descrise în secțiunea de mai sus Utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în măsura în 

care acestea nu sunt anulate de interesele dumneavoastră pentru protecția datelor sau de drepturile și libertățile fundamentale; 

• respectarea legilor în vigoare, inclusiv legile și prevederile privind imigrația și sau angajarea;  

• stabilirea relațiilor, înainte a a ne angaja într-o relație contractuală de angajare cu dumneavoastră, atunci când sunteți luat în 

considerare pentru a fi angajat;  

• circumstanțele în care ați făcut deja publice aceste date; 

• situațiile pentru care ne-ați acordat consimțământul. Aveți dreptul de a vă revoca oricând consimțământul acordat, cu privire 

la situațiile unde vi s-a cerut consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal. 

• protejarea drepturilor și intereselor grupului din care fac parte compania, angajații, aplicanții și alte părți, în funcție de cerințele 

și drepturile acordate de legislația în vigoare. 

 

În cazul în care vă solicităm furnizarea datelor cu caracter personal pentru a îndeplini cerințele legale sau pentru a încheia un contract cu 

dumneavoastră, vă vom indica acest lucru în mod explicit la momentul potrivit și vom menționa dacă dezvăluirea acestor date este sau 

nu obligatorie (precum și posibilele consecințe în situația în care nu ne furnizați aceste date cu caracter personal).  

 

Dacă aveți întrebări sau dacă doriți mai multe informații privind temeiul legal pe baza căruia colectăm și utilizăm datele dumneavoastră 

cu caracter personal, vă rugăm să ne contactați folosind datele indicate mai jos.  

Cum dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal  

Putem dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal către: 

• responsabili externi pentru recrutare sau intervievare care operează în țara unde se află poziția pentru care candidați, 

precum și responsabili externi pentru recrutare sau intervievare care operează în alte țări în cadrul grupului a nivel global de 

companii Conduent.  

• persoane cu funcții administrative sau legate de tehnologia informațiilor la Conduent pentru a-și putea îndeplini sarcinile.  

• furnizori de servicii terți care ne-ar putea ajuta în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, precum furnizori 

de aplicații pentru sisteme de software de recrutare, sisteme de urmărire a candidaturilor și sisteme de comunicații informatice 

(precum furnizorii platformelor de e-mail sau furnizorii de servicii pentru interviurile video online).  

• furnizori de servicii terți care ne-ar putea sprijini în recrutarea candidaților, administrarea și evaluarea selecției și testării 

înaintea angajării (care ar putea include teste de aptitudini, interviuri online sau prin telefon și îmbunătățirea practicilor 

de recrutare). 

Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi dezvăluite entitățile succesoare sau care pot fi succesoare, consultanților financiari și 
juridici în cazul unei reorganizări, fuziuni, vânzări, joint venture, cesiune sau alt timp de transfer sau dispoziția a unei părți sau a totalității 
companiei noastre. 

Este posibil să fim nevoiți să dezvăluim datele dumneavoastră cu caracter personal părților terțe: (i) în virtutea cerințelor  legale; 
(ii) pentru a ne proteja drepturile legale în măsura în care legislația autorizează sau permite acest lucru; sau (iii) în situații de urgență 
când sănătatea și siguranța unui candidat sau unei alte persoane poate fi pusă în pericol. 



 

 

Transferuri internaționale  

În calitatea noastră de companie la nivel global, este posibil să fie nevoie să transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal 
pentru a le face accesibile persoanelor care lucrează la societățile afiliate Conduent sau terțelor părți care se află în alte țări decât cea 
în care vă aflați dumneavoastră. Este posibil ca unele dintre aceste țări să nu ofere același nivel de protecție a datelor dumneavoastră 
cu caracter personal ca cel al țării în care vă aflați sau în care datele dumneavoastră cu caracter personal au fost colectate inițial. 
Când se realizează sau se iau în considerare astfel de transferuri, vom lua toate măsurile pentru a asigura că transferul datelor 
dumneavoastră cu caracter personal se face doar în conformitate cu legislația în vigoare. 

Înainte de a trimite datele dumneavoastră cu caracter personal către o altă țară, vom lua măsurile necesare pentru a asigura că 
transferul este în conformitate cu legislația. Acestea pot include, de exemplu, următoarele: (i) asigurarea că destinatarul se află într-o 
țară cu un cadru legal pentru protecția datelor și care oferă protecție corespunzătoare; (ii) destinatarul este certificat cu Scutul de 
confidențialitate; (iii) încheierea unui contract prin care se garantează protecția datelor dumneavoastră cu caracter personal; 
(iv) transferul datelor dumneavoastră în conformitate cu normele corporatiste obligatorii; (v) consimțământul dumneavoastră.  

Păstrarea datelor 

Dacă ați acceptat o ofertă de angajare în compania noastră, orice date cu caracter personal relevante, colectate în perioada de dinaintea 
angajării, pot fi incluse în înregistrările care privesc persoana dumneavoastră și vor fi păstrate în conformitate cu cerințele legale 
specifice în vigoare în țara unde se află postul dumneavoastră.  

Chiar dacă nu vă angajăm, putem păstra și folosi în continuare datele dumneavoastră. Perioada de timp va fi diferită în funcție de țara 
de unde aplicați și/sau unde doriți să vă angajați. Datele vor fi păstrate pentru conformitate cu legislația, reglementarea și regulile 
corporatiste pentru protejarea în fața plângerilor, pentru a analiza practicile de recrutare a candidaților și pentru a vă avea în vedere 
pentru alte poziții în viitor, în funcție de preferințele dumneavoastră și locul (locurile) unde doriți să vă angajați.  

Puteți opta pentru a vă înscrie în baza noastră de date de candidați pentru a vă păstra datele cu caracter personal și a vă avea în vedere 
pentru oportunități viitoare de angajare. Vă puteți retrage din baza noastră de date de candidați oricând, contactându-ne așa cum se 
indică în secțiunea Cum ne puteți contacta din această Notificare. 

Dacă nu vă acordați consimțământul pentru a face parte din baza noastră de date de candidați, vă vom șterge sau elimina identificarea 
datelor dumneavoastră cu caracter personal în cel mult 6 luni după împlinirea perioadei în care suntem obligați să le păstrăm pentru 
asigurarea conformității, dacă legea în vigoare nu are alte prevederi. 

Securitatea 

Folosim măsuri tehnice, organizatorice și fizice concepute pentru a proteja integritatea, confidențialitatea, securitatea și disponibilitatea 
datelor dumneavoastră cu caracter personal. Printre aceste măsuri, doar personalul autorizat din cadrul Conduent și furnizorii de servicii 
terți care necesită acest lucru în mod legitim, au acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. Acești angajați și furnizori de 
servicii terți trebuie să trateze aceste informații drept confidențiale, atunci când este cazul. În ciuda acestor măsuri de precauție, 
nu putem să garantăm că persoane neautorizate nu vor obține acces la datele dumneavoastră cu caracter personal. 

Drepturile dumneavoastră 

Luăm măsuri rezonabile pentru a păstra datele dumneavoastră cu caracter personal corecte, complete și actualizate, în scopurile pentru 
care au fost colectate și utilizate. De asemenea, am implementat măsuri menite să asigure că prelucrarea pe care o efectuăm asupra 
datelor dumneavoastră cu caracter personal este în conformitate cu această Notificare și cu legislația în vigoare. 

Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, contactați echipa pentru protecția 
datelor din cadrul departamentului de resurse umane, folosind informațiile din secțiunea Cum ne puteți contacta din această notificare. 

  



 

 

Vă puteți exercita drepturile care vă sunt acordate în virtutea legislației în vigoare privind protecția datelor, precum: 

• Dreptul de a vă accesa, actualiza și elimina datele cu caracter personal. 

Dacă doriți să vă accesați, corectați sau actualizați datele cu caracter personal, vă rugăm să încercați să faceți acest lucru prin 
orice aplicație autonomă (self-service) pusă la dispoziția dumneavoastră. Dacă nu aveți acces la datele dumneavoastră cu 
caracter personal, dar doriți să primiți accesul la acesta sau dacă doriți să le ștergeți și nu puteți face acest lucru prin 
intermediul aplicațiilor autonome, vă rugăm să ne contactați.  

• Dreptul de a vă opune sau de a restricționa prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal 

Vă puteți opune sau ne puteți cere să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aveți în vedere că este 
posibil să avem încă obligați legale separate pentru a păstra anumite sau totalitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru 
perioadele prevăzute de lege sau de normele noastre interne. 

• Dreptul de a vă transfera datele către un alt responsabil cu prelucrarea 

În anumite situații, ne puteți solicita să vă punem la dispoziție, dumneavoastră sau altcuiva, date dumneavoastră într-un 
format structurat, utilizat în mod curent și prelucrabil automat. 

• Dreptul de a vă retrage consimțământul 

Dacă v-am colectat sau prelucrat datele cu caracter personal în baza consimțământului dumneavoastră, vă puteți retrage 
acest consimțământ oricând doriți. Retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea oricărei prelucrări pe care am 
efectuat-o în prealabil, și nu va afecta nici prelucrarea datelor dumneavoastră făcută în virtutea temeiurilor legale pentru 
prelucrare, altele în afara consimțământului. 

• Dreptul reviziunii umane în luarea deciziilor automate 

În timpul procesului de recrutare, putem folosi software-uri de testare automată pentru a stabili dacă îndepliniți criteriile de 
recrutare. Dacă este cazul, vă vom informa despre acest lucru în timpul procesului dumneavoastră de candidatură. Vă vom 
explica informațiile pe care le colectăm, pentru ce sunt relevante și cum afectează ele rezultatul candidaturii dumneavoastră. 
Veți avea întotdeauna posibilitatea de a discuta rezultatele testului cu echipa noastră de recrutare. 

Pentru a asigura protecția și securitatea datelor dumneavoastră, vom lua măsurile corespunzătoare pentru a vă verifica identitatea 
înainte de a vă acorda accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal. Vom întreprinde acțiuni corespunzătoare pentru 
a cerceta, respecta sau răspunde solicitărilor dumneavoastră, în virtutea legislației aplicabile.  

În funcție de circumstanțe și de cerere, este posibil să nu vă putem permite să accesați datele cu caracter personal sau să nu vă îndeplinim 
în totalitatea cererea, atunci când, de exemplu, furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal poate dezvălui identitatea altei 
persoane. Ne rezervăm dreptul de a percepe o taxă pentru îndeplinirea cererii dumneavoastră, în cazul în care legislația în vigoare 
o permite, și/sau declinarea cererilor dumneavoastră atunci când legislația le consideră nefondate, excesive sau neacceptabile. 

Module cookie și alte tehnologii de urmărire 

Putem folosi module cookie sau alte tehnologii de urmărire în acțiunile noastre pentru recrutarea candidaților, pentru a oferi acestora 
o experiență online personalizată și, în anumite domenii și condiții, pentru a găsi sau oferi candidați sau a ne adresa din nou candidaților, 
candidaților potențiali, sau pentru a invita foști angajați să lucreze din nou alături de noi. 

Noi, sau alte rețele afiliate, putem folosi module cookie, semnale web, pixeli, date grafice („clear GIFS”), script-uri sau alte tehnologii 
similare („Tehnologii de urmărire”) care pot fi păstrate sau accesate de pe dispozitivul dumneavoastră, care s-au putut încărca sau citi 
de pe anumite site-uri, aplicații sau servicii pe care le folosim pentru recrutarea candidaților potențiali.  

Dacă folosim tehnologiile de urmărire pe un site sau pe un serviciu, vă vom înștiința în mod corespunzător și vă vom oferi posibilitatea 
de a refuza tehnologiile de urmărire care nu sunt esențiale. 



 

 

Responsabili externi pentru recrutare și cererile de candidatură din partea părților terțe 

Dacă nu există alte prevederi, toți responsabilii externi pentru recrutare și părțile terțe care pot transmite date cu caracter personal 
în scopurile recrutării, trebuie să informeze candidatul ale cărui date cu caracter personal vor fi trimise, cu privire la practicile noastre 
privind confidențialitatea și să obțină orice consimțământ necesar înainte de a transmite aceste date cu caracter personal. 
Responsabilii externi pentru recrutare și părțile terțe care transmit astfel de date ale candidaților își asumă că au primit toate 
consimțămintele necesare, de la persoana ale cărei date cu caracter personal vor fi transmise, care permit folosirea acestor date în 
scopurile pentru care au fost trimise. 

Cum ne puteți contacta 

 

Plângeri 

Dacă doriți să depuneți o plângere cu privire la modul în care v-am prelucrat datele cu caracter personal, puteți contacta 
Responsabilul cu prelucrarea datelor.  

   

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere cu privire la colectarea sau utilizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, 
în fața autorității pentru protecția datelor. Pentru mai multe informații, contactați autoritatea locală pentru protecția datelor. 
Datele de contact ale autorităților pentru protecția datelor din cadrul zonei economice europene pot fi consultate aici sau contactați 
Responsabilul cu protecția datelor din regiunea dumneavoastră și/sau Directorul pentru protecția datelor din cadrul companiei 
Conduent pentru a vi le oferi. 

Operatorii de date din Conduent 

În general, un operator de date este o entitate care se ocupă cu folosirea, colectarea, păstrarea și dezvăluirea datelor cu caracter 
personal. Persoana împuternicită de operator ajută operatorul în prelucrarea datelor, dar nu adoptă decizii independente referitoare la 
colectarea, folosirea, păstrarea și dezvăluirea datelor cu caracter personal. 

Entitatea sau entitățile Conduent care transmit datele dumneavoastră cu caracter personal pentru ca dumneavoastră să candidați la 
o anumită poziție, sunt operatorii datelor dumneavoastră cu caracter personal. Aceste entității pot transfera datele dumneavoastră 
cu caracter personal altor entități Conduent, care le pot folosi în calitate de operator sau persoana împuternicită de operator. 

Actualizări ale acestei Notificări 

Această Notificare poate fi actualizată din când în când pentru a reflecta schimbările necesare privind practicile noastre de 
confidențialitate. În aceste situații, vom lua măsurile necesare pentru a ne asigura că sunteți informat cu privire la orice schimbări ale 
acestei notificări, în moduri sau prin metode corespunzătoare transmiterii notificărilor sau după cum prevede legislația în vigoare, 
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Dacă aveți întrebări sau comentarii cu privire la această Notificare, la practicile noastre privind prelucrarea datelor personale în timpul 
recrutării sau doriți să vă exercitați orice drepturi sau cereri referitoare la informațiile dumneavoastră cu caracter personal, contactați  

DSRHREMEA@Conduent.com 

Dacă locuiți sau căutați un loc de muncă în orice stat 
membru al Uniunii Europene, Norvegia, Liechtenstein, 
Islanda sau Regatul Unit, contactați: 

Fieldfisher LLP  

ConduentDPO@conduent.com 

Fax: +49 40 / 278 
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