
 

Grupul de societăți Conduent – Notificare privind confidențialitatea gestionării informațiilor cu caracter personal ale 

personalului și angajaților 

Prezenta notificare oferă o prezentare succintă a modalității prin care Conduent Business Services, LLC și societățile afiliate acesteia 

(denumite în continuare „Conduent”, „noi”, „pe noi”, „al nostru”) colectează, utilizează, stochează, garantează și dezvăluie informațiile 

cu caracter personal ale Personalului nostru referitoare la relația de angajare sau raportul de muncă. Termenul de „Personal”, astfel 

cum este utilizat în prezenta Notificare, cuprinde angajații oricăror entități afiliate Conduent, precum și contractanții ind ividuali sau 

lucrătorii cu contract de muncă pe perioadă determinată ale căror informații cu caracter personal sunt colectate de respectiva entitate 

Conduent pentru administrarea relației de angajare, cum ar fi în scopuri de state de plată și acces securizat la sediul relației de muncă 

(„dv.”, „al dvs.”).   Prezenta Notificare se aplică doar Personalului definit prin prezenta, care lucrează direct pentru entitățile Conduent 

și nu se aplică activităților noastre de prelucrare pentru angajații care lucrează pentru clienții noștri și nu se aplică prelucrării pe care 

o facem cu privire la informațiile dvs. cu caracter personal atunci când le prelucrăm pentru scopuri diferite de cele privind  angajarea 

sau raportul de muncă (cum ar fi cazul în care ați suna la un centru de intermediere telefonică pe care îl gestionăm noi pentru un client 

sau dacă vă angajați la un client și informațiile dvs. cu caracter personal sunt gestionate în calitate de utilizator final a l serviciilor 

Conduent, calitate pe care o are angajatorul dvs. din momentul respectiv).  Prezenta Notificare îi exclude în mod expres pe candidații 

sau solicitanții unui loc de muncă, pe subcontractanți sau, direct, pe orice consumatori individuali sau clienți utilizatori finali ai 

Conduent sau pe clienții noștri.    Prezenta Notificare vizează informarea Personalului cu privire la datele cu caracter personal pentru 

a respecta legislația relevantă privind protecția datelor și regulamentele aplicabile în jurisdicțiile în care operează Conduent, precum 

și pentru a ne respecta propriile politici și standarde privind protecția datelor. 

Prezenta Notificare nu înlocuiește nicio altă notificare sau consimțământ furnizate de orice entitate Conduent unde este angajat 

Personalul, ci, mai curând, completează notificările, politicile de personal și contractele de muncă existente în măsura în care acest 

lucru este permis prin legislația aplicabilă.  Întregul Personal trebuie să respecte toate politicile, standardele, formarea profesională și 

contractele relevante care se aplică pe plan local.  Probabil că la angajare ați primit deja și alte notificări sau materiale scrise privind 

protecția datelor cu caracter personal.  Trebuie să continuați să respectați aceste notificări și materiale existente.  În măsura în care 

prezenta Notificare intră în conflict cu orice legislație aplicabilă pe plan local sau politică aprobată sau contracte, notificările și orice 

consimțământ, politici aprobate sau contracte necesare conform legislației locale și/sau furnizate sau încheiate anterior vor prevala și 

vor avea supremație față de orice termeni ai prezentei Notificări cu care se află în conflict.  

Conduent vizează să protejeze adecvat informațiile cu caracter personal aparținând Personalului.  Informațiile cu caracter personal 

reprezintă informații care, luate individual sau în combinație cu alte informații, identifică sau pot fi utilizate pentru identificarea unei 

persoane.   

Ce tip de informații cu caracter personal colectăm de la Personal?   

În cursul procesului de angajare și gestionare a Personalului, colectăm, utilizăm, protejăm și, uneori, dezvăluim diferite tipuri de 

informații cu caracter personal, cum ar fi numele dvs., adresa sediului și adresa personală, numărul de telefon de la serviciu (inclusiv 

numărul de mobil alocat de societate și numărul mobilului de la serviciu și/sau, dacă se permite și dacă vă veți da consimțământul 

pentru a proceda astfel, numărul dvs. de mobil utilizat pentru serviciu), adresa de email de la serviciu, data și locul nașterii, sexul, 

starea civilă, fotografia (pentru ecusoanele de acces sau dacă alegeți să o furnizați pentru filmele societății sau sistemele online), 

detaliile personale ale celor pe care îi aveți în îngrijire, contactele în caz de urgență, beneficiarii sau detaliile privind participanții dacă 

ni le-ați furnizat în scopuri de înscriere în planuri de beneficii, cetățenia, reședința, elemente de identificare ale permisului de muncă, 

informații privind imigrarea, detalii bancare (numerele de cont, informații privind transferul electronic de fonduri), informații privind 

timpul de lucru (ore/zile lucrate, informații privind absențele, concediile), cereri de concediu sau informații privind fondurile 

nerambursabile primite, data angajării, data rezilierii contractului, informații privind statul de plată (salariu, rețineri, informații privind 



impozitele), informații privind înscrierea/întreruperea înscrierii la planurile de beneficii, cereri de despăgubire/informații privind plata, 

informații medicale sau alte informații privind concediile medicale (persoane în întreținere, informații medicale sau privind condiția 

fizică), descrierea funcției actuale, a titlului, a unității/departamentului, șefului (șefilor), rapoartele directe, numărul de identificare al 

angajatului, stadiul și tipul angajării, condițiile angajării, contractul de muncă, istoricul profesional, vechimea în muncă, eligibilitatea 

pentru pensionare, promovări, informații privind procedurile disciplinare, detaliile inserate în cererile de angajare și în CV, informații 

privind locurile de muncă anterioare, referințele profesionale, nivelul de studii, calificările profesionale, limbile străine cunoscute și 

alte aptitudini relevante, informații privind evaluările profesionale – inclusiv obiectivele și evaluările, formarea profesională și 

evenimentele de natură disciplinară. 

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. 

Noi colectăm, utilizăm, protejăm și dezvăluim informații sensibile cu caracter personal doar în situația în care, și pentru scopurile 

concrete, sunt necesare potrivit legislației aplicabile pentru care trebuie folosite, doar pentru executarea raportului de muncă, și/sau 

pentru a furniza sau administra beneficiile pentru dvs. și pentru beneficiarii dvs. din orice plan de beneficii în care vă înscrieți.   În 



situația în care nu se prevede sau permite altfel potrivit legislației aplicabile, sau pentru a gestiona raportul de muncă, vom prelucra 

informațiile sensibile cu caracter personal doar pe baza consimțământului dvs. expres.   

Cum colectăm informațiile cu caracter personal de la Personal? 

În majoritatea situațiilor, colectăm informații cu caracter personal direct de la dvs. atunci când ni le puneți la dispoziție pentru a iniția 

sau pentru a continua raportul dvs. de muncă la noi.  De asemenea, colectăm informații despre dvs. de la părțile terțe, potrivit 

prevederilor legislației aplicabile și potrivit cerințelor noastre pentru a ne conforma legislației.  De exemplu, putem colecta informații 

despre dvs. pentru cazierul penal (dacă este permis) sau pentru verificările referințelor, a verificărilor de fond, a evaluărilor de 

conformitate în cazul persoanelor interzise, sau de la furnizori de cursuri, educație sau ai asociațiilor de sector (ca, spre exemplu, 

informații referitoare la certificările dvs., formările profesionale privind conformitatea sau calificările profesionale).  Unele dintre 

aceste informații pot fi obținute din surse publice disponibile.  În general, tipul de date implicate se referă la numele dvs., adresa, data 

nașterii, date privind locurile de muncă anterioare, informații privind verificările de fond și/sau alte informații suficiente pentru a vă 

identifica și pentru a ne asigura că nu sunteți confundat cu o altă persoană care are un nume asemănător.    

 

De ce colectăm și protejăm aceste informații cu caracter personal aparținând Personalului? 

Colectăm, utilizăm, protejăm și dezvăluim informațiile dvs. cu caracter personal și informațiile sensibile cu caracter personal în 

principal pentru a crea, executa și gestiona raportul dintre angajator și angajat sau raportul de subcontractare, sau pentru a vă proteja 

interesele vitale (de exemplu, în cazul în care sunt colectate și utilizate informațiile de contact în cazuri medicale și de urgență).   Dacă 

alegeți să nu ne furnizați informațiile cu caracter personal ale personalului pe care trebuie să le colectăm potrivit prezentei Notificări 

în scopuri de angajare sau al raportului dvs. de muncă, este posibil să nu putem să vă furnizăm acces la spațiile fizice și sistemele 

necesare care vă pot fi necesare pentru a vă putea exercita activitatea; și, în consecință, este posibil să nu putem iniția și menține 

raportul de muncă cu dvs..  Unele informații pot fi prelucrate doar pe baza consimțământului dvs. specific, expres, care vă va putea fi 

solicitat.  În această situație, veți primi notificări suplimentare privind dezvăluirea acestor informații în diferite scopuri sau pentru 

diferite sisteme și veți primi ocazia de a vă exprima voluntar consimțământul în acest sens.  Veți fi informat cu privire la consecințele 

lipsei de exprimare a acestui consimțământ.  Majoritatea informațiilor dvs. cu caracter personal se prelucrează din diferite motive, 

inclusiv următoarele: 

Administrarea obișnuită a Personalului  

Gestionarea activităților profesionale ale personalului include în general angajarea/numirile sau revocările, 

evaluările profesionale, promovările, planificarea succesiunii, administrarea salariului și prelucrarea cheltuielilor, 

procedurile disciplinare, alocarea personalului, gestionarea activității, prelucrarea deplasărilor în interes de serviciu. 

Administrarea beneficiilor 

Administrarea beneficiilor include planurile de pensii și economii, super-anuități, acordările de acțiuni/premii, prime, 

cererile de concediu și prelucrarea concediilor, asigurările de viață, asigurările de sănătate, asigurările medicale 

oftalmologice și stomatologice sau alte programe de beneficii pentru angajați. 

Formarea profesională 

Administrarea formării profesionale și a instruirii și dezvoltării forței de muncă. 

Conformitate 



Furnizarea de pregătire profesională și instruire, seminarii și programe de sensibilizare în domeniul conformității. 

Desfășurarea de investigații, primirea și administrarea plângerilor, administrarea de raportare etică (care ar putea 

include raporturile avertizorilor de integritate), acțiunile și măsurile disciplinare.  Validarea persoanelor în funcție de 

listele de conformitate potrivit legislației aplicabile, pentru a stabili dacă o persoană se află pe o listă a persoanelor 

interzise sau nu îi este permis să lucreze pentru un anumit client sau să presteze anumite funcții interne. Respectarea 

politicilor, a contractelor colective de muncă și a obligațiilor juridice, cum ar fi impozitul pe venit și deducerile de 

asigurări naționale, a evidențelor contabile și a obligațiilor de raportare (inclusiv pentru respectarea legislației privind 

sănătatea, beneficiile și anti-discriminarea), desfășurarea de audit, conformitatea cu inspecțiile autorităților și cu 

alte solicitări venite din partea autorităților statului sau a altor autorități publice, răspunsul la citații, exercitarea 

drepturilor juridice și a căilor de atac, apărarea în caz de litigiu și gestionarea oricăror plângeri interne. 

Comunicații și Urgențe 

Facilitarea comunicării la locul de muncă, acasă și în deplasare, asigurarea continuității activității societății, protecția 

sănătății și a siguranței angajaților și a celorlalți, protejarea bunurilor societății, facilitarea comunicării în caz de 

urgență. 

Pentru furnizarea și administrarea resurselor de tehnologie 

Administrarea furnizării și utilizării de resurse de tehnologie a informațiilor cum ar fi calculatoarele, telefoanele, 

dispozitivele de stocare, aplicațiile software, email, liste de apeluri telefonice din repertoriul global, mesaje instant 

(chat) și alte sisteme de comunicații electronice, faxuri, imprimante și alte sisteme comerciale precum și permiterea 

și restricționarea accesului la astfel de resurse pentru funcționarea necesară a acestor sisteme, precum și permiterea 

acestora să activeze și furnizarea de securitate pentru sistem. 

Pentru monitorizarea utilizării și a informațiilor prelucrate prin tehnologie și alte resurse 

Administrarea sistemelor și a proceselor destinate să monitorizeze utilizarea tehnologiei și a altor resurse, inclusiv 

toate dispozitivele electronice, fișierele, aplicațiile comunicațiile electronice și materialele pe suport hârtie. 

Pentru monitorizarea proceselor de activitate în mod electronic și/sau fizic 

Examinarea proceselor de activitate, cum ar fi utilizarea resurselor de tehnologie și limitarea sau restricționarea 

utilizării acestor sisteme și/sau observarea zonelor de activitate fizică, a proceselor de activitate, precum și mișcarea 

oamenilor prin intermediul tehnologiei sau al interacțiunii umane (inclusiv controalele de securitate a accesului pe 

bază de ecusoane, tehnologia cu captură video sau audio), în situația în care și în măsura în care sunt permise prin 

legislația aplicabilă.   

Pentru furnizarea instrumentelor de interacțiune socială pentru personal 

Furnizarea de sisteme și platforme pentru ca personalul să interacționeze și/sau să comunice unii cu ceilalți, cum ar 

fi siturile de intranet, serviciile de rețele de socializare sau altele. 

Pentru gestiunea financiară și bugetare 

Pentru a analiza costurile, pentru a redacta proiecțiile financiare, auditurile, pentru a măsura și compara retribuția 

și beneficiile, pentru a reține și plăti impozitele, pentru a structura operațiunile comerciale, și pentru a desfășura 

activități de gestiune financiară în legătură cu gestionarea personalului. 

Pentru prelucrarea informațiilor personalului privind sănătatea mintală și fizică 



Pentru a prelucra informațiile privind sănătatea mintală și fizică, inclusiv informațiile referitoare la plata 

tratamentului medical sau diagnosticul pentru administrarea beneficiilor, cererile de concediu, programele de 

sănătate și de stare de bine, recrearea, mesele și restricțiile alimentare, cazările și cererile conexe ș.a. 

Pentru prelucrarea informațiilor referitoare la verificările de fond privind personalul sau candidații, inclusiv 

căutările în bazele de date de cazier penal în situația în care și în măsura în care sunt permise prin legislația 

aplicabilă. 

Pentru prelucrarea informațiilor referitoare la fuziuni, achiziții, reorganizări, vânzări sau cesionări comerciale. 

 

Partajăm informații cu caracter personal aparținând personalului cu entități Conduent și cu părți terțe. 

Uneori Conduent partajează informații cu caracter personal aparținând Personalului cu entitățile afiliate în toate scopurile prevăzute 

de altfel în prezenta Notificare.  Lista entităților afiliate Conduent care pot accesa informații cu caracter personal aparținând 

Personalului este anexată prezentei Notificări.   

De asemenea partajăm informații cu caracter personal aparținând Personalului cu diferite părți terțe pentru a ne ajuta să administrăm 

raportul de muncă sau de contractare în scopurile descrise în prezenta Notificare; și, dacă este necesar în cazul unei vânzări, 

reorganizări, fuziuni, achiziții, transfer sau cesionări a întregii activități a Conduent sau a oricărei părți a acesteia.  Astfel de furnizori 

părți terțe au acces la informații cu caracter personal aparținând Personalului doar în scopurile efectuării serviciilor pentru care am 

angajat părțile terțe respective.  Luăm măsuri rezonabile create pentru a ne asigura că aceste părți terțe dețin și pun în practică 

măsurile de securitate și de protecție a datelor pentru a prelucra informațiile cu caracter personal aparținând Personalului în 

conformitate cu prezenta Notificare și cu obligațiile Conduent privind securitatea informațiilor și protecția datelor.  Vom încheia 

acordurile scrise adecvate obligându-i pe acești furnizori să vă gestioneze informațiile cu caracter personal în conformitate cu prezenta 

Notificare. 

Aceste părți terțe pot fi folosite în scopuri cum ar fi de furnizare a unui sistem de informații generale privind resursele umane, inclusiv 

utilizarea de către noi a sistemului Oracle de management a capitalului uman (cunoscut la nivel intern drept GEMS – care ne permite 

să administrăm raportul de muncă în general), pentru a ne ajuta la angajarea de personal, la desfășurarea de verificări de fond, pentru 

a primi și prelucra state de plată, pentru a gestiona rezultatele Personalului, pentru angajări, promovări, și rezilieri de contracte, pentru 

administrarea beneficiilor și gestionarea planurilor de beneficii (de exemplu, de sănătate, pensie și handicap), pentru a permite 

sistemele de comunicații electronice și de imprimare (de exemplu mesaje instant ș.a.).  

Partajăm informații cu caracter personal aparținând Personalului cu afiliații Conduent și cu părțile terțe doar în situația în care și în 

măsura în care aceste informații trebuie cunoscute.  

Putem, de asemenea, comunica informațiile dvs. cu caracter personal unor părți terțe în baza altor temeiuri juridice, inclusiv: 

 Pentru a ne respecta obligațiile juridice, inclusiv, dacă este necesar, pentru a respecta legislația, 

regulamentele sau contractele, sau pentru a răspunde unei dispoziții a instanței, unei citații administrative 

sau judiciare, inclusiv, dar fără a se limita la citații, auditul efectuat de autorități sau un mandat de 

percheziție.  

 Drept răspuns la solicitările legale ale autorităților publice (inclusiv din motive de securitate națională sau 

de aplicare a legii). 

 Dacă sunt necesare pentru a stabili, exercita sau apăra împotriva unui litigiu potențial, real sau împotriva 

unei amenințări cu un litigiu. 

 Dacă este necesar pentru protejarea intereselor vitale ale unei alte persoane.  



 În legătură cu vânzarea, cesionarea sau orice alt transfer integral sau parțial al activității noastre. 

 Pe baza consimțământului dvs. exprimat în scris. 

 

Transferăm informațiile cu caracter personal aparținând Personalui la nivel global. 

Entitățile Conduent activează în multe țări de pe mapamond.  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 protecție 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 aplicab ile 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.       

Pentru cât timp păstrăm informațiile cu caracter personal aparținând Personalului? 

Stocăm informațiile cu caracter personal despre Personal pentru întreaga perioadă de timp cât lucrați la noi și pentru perioade de 

timp după ce nu mai lucrați la noi potrivit legislației aplicabile și/sau în conformitate cu alte politici interne de conformitate.  Ni se 

poate solicita să păstrăm datele privind angajații pentru perioade de timp diferite în funcție de care sunt legile țărilor care se aplică 

raportului dvs. de muncă cu noi.  Vom păstra informațiile cu caracter personal aparținând Personalului pentru o perioadă rezonabilă 

de timp după terminarea raportului de muncă pentru a răspunde anchetelor legate de ocuparea forței de muncă sau a locului de 

muncă sau pentru a face față oricăror chestiuni juridice (de exemplu acțiuni judiciare sau disciplinare), pentru a documenta ocuparea 

forței de muncă sau raportul de muncă și/sau pentru a vă furniza pensia continuă sau celelalte beneficii (astfel încât să putem continua 

să gestionăm sau să vă furnizăm beneficiile dvs. după ce încetează raportul dvs. de muncă la noi), și pentru a confirma că ați fost 

angajat la noi. 

Care vă sunt drepturile și opțiunile privind informațiile cu caracter personal aparținând Personalului? 



Dacă aveți întrebări sau comentarii privind felul în care prelucrăm noi informațiile cu caracter personal aparținând Personalului, vă 

rugăm să luați legătura cu responsabilii noștri cu protecția datelor pentru regiune 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 în care activați în prezent.  Dacă doriți să vizualizați 

lista DPO pentru regiunea dvs., 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 aparținând Personalului și 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 aparținând Personalului, 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 aparținând Personalului 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. 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)  

Nu ne implicăm în prelucrarea automatizată în scopuri de luare de decizii sau în crearea de profiluri care implică informațiile cu 

caracter personal aparținând Personalului. 

În prezent nu utilizăm informațiile cu caracter personal ale Personalului pentru a lua decizii care vă pot afecta și care se iau doar prin 

intermediul activităților de prelucrare automatizată.  Conduent utilizează sistemele și aplicațiile de prelucrare electronică și utilizează 

informațiile cu caracter personal referitoare la Personal pentru a lua decizii comerciale, inclusiv privind cheltuielile salariale și 



planificarea financiară, fuziuni, achiziții, cesionări, salarii, promovări și rezilierea contractului de muncă.   Pentru orice decizii care pot 

avea un impact asupra Personalului individual, nu vom lua astfel de măsuri privind astfel de decizii înainte ca datele care au stat la 

bază și care au fost prelucrate prin sistemele automatizate să nu fi fost revizuite de oameni, care pot oferi o judecată și o contribuție 

independentă.  Vom lua măsurile rezonabile proiectate pentru a asigura că datele prelucrate prin sistemele electronice folosite pentru 

astfel de decizii sunt precise, complete și actuale.   

 

Cum ne contactați.   

Dacă aveți întrebări sau comentarii privind prezenta Notificare, practicile noastre de prelucrare a informațiilor cu caracter personal 
ale Personalului sau dacă vreți să vă exercitați orice drepturi sau să înaintați orice cereri cu privire la informațiile dvs. cu caracter 
personal aparținând Personalului, 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 aparținând Personalului 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 lucrați oriunde în America Centrală, în America de Sud sau în Caraibe:   DSRHRLATAM@Conduent.com 

Dacă lucrați în Statele Unite ale Americii sau Canada:     DSRHRNA@Conduent.com 

Dacă lucrați în India, Asia – regiunea Pacifică:     DSRHRAPAC@Conduent.com 

Dacă lucrați în Europa, Orientul Mijlociu sau Africa:     DSRHREMEA@Conduent.com 

Pentru orice alte întrebări sau comentarii privind prezenta Notificare, practicile Conduent de prelucrare a informațiilor cu caracter 
personal aparținând Personalului și pentru orice alt motiv referitor la protecția datelor forței de muncă, puteți lua legătura cu 
responsabilii noștri cu protecția datelor, ale căror contacte sunt prezentate în continuare.  

Contactele responsabililor cu protecția datelor (DPO): 

Dacă lucrați în Germania, vă rugăm să îi contactați pe următorii (vă rugăm să includeți denumirea societății pentru care 
lucrați): 

Barbara Broers     Datenschutzberatung Broers 
Tel.: +49 (0) 4142 / 827 62 93   Unternehmensberatung für Datenschutz 
Fax: +49 (0)4142 / 827 62 94   Buddenhof 5 
info@dsb-broers.de    21635 Jork, Germania 

 
 

Dacă lucrați 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, LLC 
ConduentDPO@Conduent.com  
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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, Responsabil pentru protecția datelor   Conduent Business Services, LLC 
O: +1 (856) 651-2814      100 Campus Drive 
Brian.clayton@conduent.com     Florham Park, NJ 07932 

 

Operatori și Persoane împuternicite de operatori 

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.   

Dacă lucrați într-o țară care recunoaște conceptele de operatori și persoane împuternicite de operatori, entitatea Conduent 
care vă angajează direct este operatorul cu privire la informațiile cu caracter personal aparținând Personalului.  Această 
entitate de angajator direct vă poate transfera informațiile cu caracter personal aparținând Personalului 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.   În 
privința informațiilor cu caracter personal aparținând Personalului, Conduent Business Services, LLC, o entitate comercială cu 
sediul în Statele Unite ale Americii va primi, probabil, transferuri de informații cu caracter personal aparținând Personalului 
în calitate de co-operator al informațiilor dvs., împreună cu angajatorul dvs. direct.  Conduent Business Services, LLC va primi 
transferul acestor informații potrivit dispozițiilor aplicabile transferurilor internaționale de informații cu caracter personal 
prevăzute prin prezenta Notificare  

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:  1 mai 2018 
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LISTA AFLIAȚILOR CONDUENT 

Conduent Education Services, LLC 
Conduent Education 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 Enterprise 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 Human 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 Republica Cehă s.r.o. 
Conduent Solutions Republica Dominicană, SAS 
Affiliated Computer Services (Tianjin) Co., Ltd. 
Conduent Business Solutions (Franța) SAS 
Conduent Business Process Solutions S.A.S. 
Affiliated Computer Services din Germania GmbH 
Invoco Holding GmbH 
Invoco Business Solutions GmbH 
Invoco Multimedia GmbH 
Invoco Technical Service GmbH 
Invoco Helpline Communication GmbH 
Invoco Communication Center GmbH 

Invoco Technical Service GmbH 
Invoco Media Sales GmbH 
Invoco Communication Center GmbH 
Invoco Holding GmbH 
Invoco Services & Sales GmbH 
Invoco Sales GmbH 
Conduent Business Services din 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 (Irlanda) Limited 
Conduent Business Solutions Italia S.p.A. 
Conduent Business Services Italia S.r.l. 
e-Services Group International (Jamaica) Limited 
Conduent Solutions (Jamaica) Limited 
Conduent Business Services Malaezia Sdn.Bhd 
Conduent Solutions Mexico de R.L. de C.V 
Conduent de Mexico S.A. de C.V. 
ACS HR Solutions Olanda B.V. 
Unamic/HCN B.V. 
Conduent Business Services (Olanda) B.V. 
Market Line Peru S.A.C. 
ACS Solutions Peru S.A. 
Conduent Business Services Filipine, Inc. 
Conduent Solutions Filipine, Inc. ROHQ 
Affiliated Computer Services din Polonia Sp. z o.o. 
ACS Solutions Polonia Sp. z o.o. 
Conduent Business Services Romania S.r.l. 
Conduent Business Process Solutions Limited 
Conduent (Pty) Ltd 
Affiliated Computer Services din Spania, 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 


