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Date privind operatorului: 

 

TÜV AUSTRIA România S.R.L. este o societate cu răspundere limitată, constituită și funcționând 

în baza legilor române, cu sediul social în România, București, sector 6, Calea Plevnei nr. 139B, 

corp A, înregistrată în Registrul Comerțului sub nr. J40/22370/2007, CUI 19231430, telefon +4 

021-315.32.95 email office@tuv-austria.ro site www.tuv-austria.ro/ (numita in continuare TUV sau 

Compania) 

 

În activitatea de recrutare și selecție a personalului, TÜV colectează și procesează date cu 

caracter personal care vizează candidații care aplică pentru diverse poziții în cadrul societății.  

 

Prin furnizarea CV și transmiterea datelor tale personale către noi, confirmați ca ați citit ați înțeles 

prezenta Notă de Informare privind Prelucrarea și Protecția Datelor cu Caracter Personal în 

Procesul de Recrutare Personal și ca datele și informațiile furnizate pe parcursul procesului de 

recrutare și selecție sunt reale și sunt corecte. 

Furnizarea oricăror date sau informații incorecte poate afecta procesului de recrutare și selecție 

pentru ocuparea unei poziții în cadrul societății noastre  

Prezenta notă de informare nu este parte dintr-un contract individual de muncă ți nu este o ofertă 

de angajare.  

Depunerea unui CV poate fi făcută de persoanele care au împlinită vârsta de 18 ani.  

Nu aveți nicio obligație legală sau contractuală de a ne pune la dispoziție date cu caracter 
personal. Însă, fără aceste date, nu putem să vă contactăm și să vă includem în procesul de 
selecție a candidaților. În plus, dacă veți fi selectat, datele dumneavoastră personale vor fi 
necesare pentru încheierea contractului de muncă. În orice caz, vă veți putea retrage oricând 
candidatura depusă la noi, indiferent de faza în care se află procesul de recrutare. 
 

Ce date personale prelucram?   

 

Datele cu caracter personal pe care le prelucrăm: 

 

Date de identificare, respectiv: numele, data nașterii, naționalitatea;  

Date de contact cum ar fi: adresa de corespondență; domiciliul /reședință; numărul de telefon; 

adresa de email;  

Date privind vârsta, sexul; colectăm informații despre sexul, intervalul de vârstă și (în funcție 
de cerințele specifice fiecărei țări) originea etnică a tuturor candidaților numai în scopuri 
statistice și/sau de raportare juridică. Aceste date nu vor fi utilizate niciodată la evaluarea 
candidaturii tale. 
 

http://www.tuv-austria.ro/


Date privind statutul și experiența profesională: ocupația/profesia; funcțiile deținute; natura 

activității; numele angajatorului/angajatorilor  

Date privind educația: denumirea și tipul studiilor absolvite; denumirea instituțiilor de 

învățământ; perioada; certificatele de specializare și atestările profesionale;  

Date privind competențele profesionale și personale menționate în CV; limbile străine 

cunoscute/utilizate; competente de utilizare a calculatorului;  

Date privind existenta / tipul permisului de conducere 

Date privind principalele proiecte și realizări în activitatea profesională;  

Informații de la foștii angajatori cu privire la activitățile profesionale îndeplinite și durata 

angajării, pe baza documentelor de furnizare referințe pe care ni le-ați prezentat sau pe care le-

am obținut prin comunicare directa cu aceștia, pe baza informării dvs. prealabile;  

Date privind formarea profesională: diplome, studii, certificări; participări la diverse programe 

de instruire, conferințe; training uri;  

Semnătura și fotografia incluse în documentele de identitate sau pe care ni le-ai furnizat în 

procesul de recrutare;  

Date privind salariul si/sau remunerația (existenta sau solicitata);  

Date rezultate în urma înregistrării video (imaginea) când vizitați sediile TÜV, în acord cu 

prevederile legale  

Date privind corespondenta purtata cu dvs. în cadrul procesului de recrutare si selecție (inclusiv 

corespondenta purtată în legătura cu dvs cu companii de recrutare personal pe care le-ați 

autorizat sa ne furnizeze datele tale in vederea recrutării);   

TUV poate prelucra și date privind situația dvs juridică și procedurile administrative sau 

judiciare în care sunteți implicat, în măsura în care acestea sunt legate de activitatea 

profesională și pot influența condițiile de încheiere a contractului individual de muncă.  

Astfel de date pot include, astfel cum sunt prevăzute în legislația aplicabilă: interdicții privind 

exercitarea anumitor profesii sau ocuparea unor poziții, proceduri și sancțiuni disciplinare; 

comunicări oficiale ale autorităților publice referitoare la acuzații și/sau condamnări (ex. certificate 

de cazier judiciar).   

 

Cum colectăm datele cu caracter personal  

 

TÜV colectează aceste date și informații in mod direct, datele menționate in CV-ul depus în 

vederea angajării atunci când ne trimiteți aplicații si CV prin email sau  din CV-urile făcute publice 

pe diverse rețele de socializare profesionale (ex. LinkedIn) sau colectate în urma interviurilor de 

recrutare și a evaluării realizate de noi în procesul de selecție a candidaților.   

 

Scopurile colectării datelor cu caracter personal  

 

TÜV colectează și prelucrează datele tale în procesul de recrutare și selecție a personalului care 

include: 

a. Identificarea candidaților eligibili pentru ocuparea pozițiilor vacante sau a celor nou create 

în societate;  



b. Verificarea și evaluarea competentelor profesionale și personale ale candidaților care 

solicita angajarea;  

c. Verificarea îndeplinirii condițiilor legale, în cazul ocupării anumitor poziții si exercitării unei 

profesii reglementate, pentru care legislația impune cerințe specifice  

d. Menținerea evidentelor necesare activității în legătură cu procesul de recrutare;  

e. Protejarea drepturilor și intereselor legitime ale companiei;  

f. Pentru a răspunde solicitărilor autorităților publice;  

g. Comunicarea cu candidații.   

 

Temeiurile legale: 

   

TÜV colectează și prelucrează datele tale personale pentru scopurile descrise mai sus  

a.  pentru a efectua demersurile necesare în vederea încheierii unui contract individual de muncă 

(art. 6 alin. 1 lit b RGDP)  

b. Pentru îndeplinirea obligațiilor legale ce îi revin în calitate de angajator sau în legătură cu 

desfășurarea activității conform Codului Muncii sau altor legi aplicabile; (art. 6 alin. 1 lit c RGDP) 

c. prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator  

d. prelucrarea este necesară în scopul îndeplinirii obligațiilor și al exercitării unor drepturi specifice 

ale operatorului sau ale persoanei vizate în domeniul ocupării forței de muncă și al securității 

sociale și protecției sociale, în măsura în care acest lucru este autorizat de dreptul Uniunii sau de 

dreptul intern ori de un acord colectiv de muncă încheiat în temeiul dreptului intern (art. 9 alin. 2 

lit b RGDP)   

   

 

Cine sunt destinatarii datele tale personale?  

 

În cursul normal al activității recrutare și selecție a personalului, TÜV poate transfera datele tale 

persoanele către alte persoane sau entități pentru a realiza scopurile de prelucrare a datelor 

personale menționate anterior, iar acest lucru este necesar pentru a face demersuri în vederea 

încheierii contractului individual de muncă,  pentru a îndeplini obligațiile legale ce ne revin, precum 

și pentru realizarea unor interese legitime profesionale și operaționale permise de lege.  

 

De exemplu, TÜV poate transfera datele tale personale către:  

a. În cadrul grupului TÜV, din care face parte TÜV Austria Romania putem transfera o parte 

din datele tale cu caracter personal către conducerea grupului in Austria in vederea 

aprobării recrutării. 

b. in vederea încheierii contractului individual de munca sau pentru îndeplinirea unor obligații 

legale, putem transfera acele date personale care ne sunt necesare îndeplinirii unor 

obligații legale către furnizori și/sau parteneri contractuali care ne oferă servicii în ceea ce 

privește administrarea personalului, medicina muncii, evaluarea capacitații de muncă, 

sănătatea și securitatea muncii, situații de urgență, cum sunt spre exemplu: furnizorii de 

servicii medicale, furnizorii de servicii SSM și ISU, furnizorii de servicii și softuri de 

administrare personal și plăti salarii, furnizorii de servicii și softuri de contabilitate și 

fiscalitate.  



   

 Datele tale cu caracter personal vor fi utilizate exclusiv în scopul evaluării candidaturii 
tale, iar informațiile tale nu vor fi divulgate sau vândute unor terți în alte scopuri independente. 
 

În prezent, TUV nu transferă datele tale în state din afara Spațiului Economic European (SEE).  

 
  

Cat timp prelucram datele tale personale?   

 

Datele cu caracter personal vor fi prelucrate de TÜV pe toată perioada derulării procesului de 

recrutare și selecție aferent pozițiilor pentru care ați aplicat, iar perioada de retenție a datelor 

tale personale poate varia în funcție de scopul și temeiul în baza cărora sunt utilizate datele. 

 

În cazul în care încheiați un contract individual de muncă cu TÜV, datele cu caracter personal 

colectate în cadrul procesului de recrutare și selecție vor deveni parte din dosarul de personal și 

urmează a fi prelucrate conform notei de informare aplicabile angajaților TÜV, ce va fi adusă la 

cunoștință anterior încheierii contractului individual de muncă.  

 

Daca procesul de recrutare și selecție nu se finalizează prin încheierea unui contract individual 

de muncă perioada de retenție a datelor cu caracter  personal va fi de 3 ani de la comunicarea 

ultimului răspuns în corespondența cu dumneavoastră, conform termenului general de prescripție 

prevăzut de Codul Civil, pentru a ne putea asigura constatarea, exercitarea sau apărarea unor 

drepturi în instanță.   

 

Datele personale rezultate în urma înregistrării video în sediile TÜV pentru o perioada de 

maximum 30 de zile de la data înregistrării, cu posibilitatea prelungirii în cazul unor solicitări 

transmise de autorități publice competente. 

   

Drepturile dumneavoastră în domeniul datelor cu caracter personal 

Puteți exercita oricare dintre aceste drepturi ale persoanei vizate contactând responsabilul nostru 

cu protecția datelor 

 

Drepturi Descriere 

Dreptul de a fi informat 

Aveți dreptul de a fi informat gratuit , la cerere, cu privire la colectarea 

și utilizarea datelor dvs. personale. Operatorul vă aduce la 

cunoștință prin note de informare modul de prelucrare a datelor 

dumneavoastră cu caracter personal. 

 

Dreptul de acces 
Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor dumneavoastră cu 

caracter personal pe care le deținem.  



Drepturi Descriere 

Dreptul de rectificare a 

datelor dumneavoastră 

Aveți dreptul de a solicita corectarea informațiilor incorecte sau 

incomplete pe care le deținem despre dvs. 

Dreptul de a fi uitat 

În anumite circumstanțe puteți solicita ștergerea datelor cu caracter 

personal pe care le deținem. Există unele date cu caracter personal 

care trebuie păstrate conform obligațiilor noastre legale și alte date 

cu caracter personal pentru care putem avea un interes legitim să le 

păstrăm. 

Dreptul la 

restricționarea 

prelucrării 

Aveți dreptul să solicitați restricționarea prelucrării datelor 

dumneavoastră cu caracter personal atunci când contestați 

exactitatea datelor sau când datele au fost prelucrate în mod ilegal. 

Dreptul la portabilitatea 

datelor 

Aveți dreptul de a transfera datele dumneavoastră cu caracter 

personal pe care le deținem către o organizație terță parte și puteți 

solicita să le furnizăm într-un format care poate fi citit automat. 

Dreptul de a se opune 

prelucrării 

Aveți dreptul absolut de a vă opune utilizării datelor dumneavoastră 

cu caracter personal pentru marketing direct, inclusiv profilarea în 

scopuri de marketing direct. 

Dacă prelucrăm datele dvs. pe baza „intereselor legitime” sau „a unei 

sarcini desfășurate în interes public”, atunci aveți dreptul să vă 

opuneți a vă folosi datele în acest mod.  

Acest drept nu este absolut și putem continua să prelucrăm datele 

dacă putem demonstra temeiuri legitime convingătoare pentru 

prelucrare. 

Luarea deciziilor 

individuale 

automatizate, inclusiv 

profilarea 

Putem folosi programe de calculator pentru a lua decizii sau pentru 

a crea un profil despre dumneavoastră. Aveți dreptul de a nu fi supus 

unei astfel de decizii sau a profilării respective în cazul în care 

aceasta vă creează consecințe semnificative. 

Dreptul de a formula 

plângeri sau acțiuni 

Dacă sunteți nemulțumit de modul în care am prelucrat datele 

dumneavoastră cu caracter personal atunci aveți dreptul de a vă 

plânge la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării 

Datelor cu Caracter Personal sau instanței de judecata. 

 

În conformitate cu dispozițiile art. 15 alin. (1) din RGPD, aveți dreptul de a fi informat gratuit, la 
cerere, cu privire la datele tale cu caracter personal stocate de noi. În plus, în anumite condiții 
specifice aveți dreptul la ștergerea datelor, conform art. 17 din RGPD.  
Totodată, conform art. 18 din RGPD aveți dreptul la restricționarea prelucrării datelor, iar conform 
art. 20 din RGPD ai dreptul la portabilitatea datelor.  



În final, în condițiile specifice prevăzute de art. 16 din RGPD aveți dreptul la rectificarea datelor 
tale cu caracter personal. În măsura în care prelucrarea datelor are loc în temeiul articolului 6 
alin. (1) litera f) din RGPD, conform art. 21 din RGPD aveți și dreptul de a te opune prelucrării. 

Toate aceste drepturi le puteți exercita prin depunerea unei cereri scrise în acest sens, la datele 
de contact menționate mai jos, iar TÜV va răspunde în termen de 30 de zile calendaristice, sau, 
în cazul în care solicitarea necesită o analiză mai complexă, acest termen poate fi prelungit cu 
încă 60 de zile calendaristice, caz în care vă vom informa în mod corespunzător, inclusiv cu privire 
la motivele prelungirii.  

În cazul în care veți considera ca datele personale sunt prelucrate incorect puteți depune o 
plangere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, la 
adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru 28-30, sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, 
telefon: +40318059211; email: anspdcp@dataprotection.ro sau pe pagina web: 
http://www.dataprotection.ro. 

 

 


