Politica de Confidentialitate a Datelor – Candidati Viva Broker
Intrucat sunteti candidat pentru ocuparea unei pozitii in cadrul Viva Broker de Asigurare – Reasigurare SRL,
denumita in continuare Viva Broker, aceasta politica de confidentialitate vi se aplica dumneavoastra si
datelor dumneavoastra cu caracter personal atunci cand va depuneti candidatura. In scopul respectarii
prezentei politici de confidentialitate, Viva Broker careia i-ati transmis candidatura este responsabila de
protectia datelor dumneavoastra cu caracter personal (operator de date). Aceasta politica explica modul In
care vom folosi datele dumneavoastra personale, pe care le colectam fie direct, fie de la terte parti In
timpul angajarii dvs. la Viva Broker.
Este posibil ca din timp in timp sa actualizam aceasta politica fara sa va notificam, astfel incat va rugam
verificati cu regularitate. Aceasta versiune a politicii de confidentialitate a fost publicata la 14.05.2018.
1. Tipuri de date cu caracter personal
Cand ne transmiteti candidatura dumneavoastra, vom colecta urmatoarele informatii:






Detalii de contact. Cum ar fi numele dumneavoastra, adresa, e-mail-ul, numarul de telefon.
Informatii din CV-ul dumneavoastra. Cum ar fi istoricul carierei, istoricul educatiei, abilitatile,
limbile straine cunoscute si orice alte informatii pe care ati putea sa le includeti In CV.
Scrisoare de intentie. Orice informatii pe care alegeti sa le includeti In scrisoarea dumneavoastra de
intentie.
Calificare pentru pozitie. S-ar putea sa trebuiasca sa demonstrati ca sunteti calificat din punct de
vedere legal pentru pozitia vacanta.
Declaratie de buna reputatie. In functie de natura pozitiei, va putem cere sa obtineti o declaratie
din partea autoritatilor care sa ateste ca nu ati fost condamnat pentru niciun fel de infractiuni care
ar putea sa va descalifice candidatura.

In plus, In functie de pozitia pentru care aplicati, putem obtine informatii de la terti:






Aplicatii interne. Daca sunteti deja angajat la Viva Broker si aplicati pentru o alta pozitie interna,
putem utiliza informatiile din dosarul dumneavoastra de personal pentru a completa informatiile pe
care ni le furnizati atunci cand aplicati pentru postul vacant.
Evaluare. In procesul de recrutare putem realiza o evaluare a abilitatilor, personalitatii sau
aptitudinilor dumneavoastra cognitive. Screening-ul Inainte de angajare. In functie de natura
pozitiei, este posibil sa solicitam unui expert in selectia Inainte de angajare sa determine daca exista
circumstante care sa va descalifice din acest rol. Daca va avea loc sau nu o examinare, precum si
scopul acesteia vor fi discutate cu dumneavoastra Inainte de Inceperea examinarii.
Referinte. Putem decide sa obtinem referinte de la persoanele care au lucrat cu dumneavoastra In
trecut. In general, vom contacta acele persoane numai daca ne-ati furnizat numele si detaliile de
contact. Daca sunteti deja un angajat al companiei

Viva Broker, este posibil sa cerem referinte de la managerul dumneavoastra si / sau colegii dumneavoastra,
fara sa va instiintam prealabil.

Este posibil ca, In anumite circumstante, sa prelucram date sensibile, cum ar fi date despre originea etnica
sau informatii despre gen, care sa ne ajute sa ne asiguram ca avem un grup divers de candidati si angajati.
2. Scopurile prelucrarii
Operatorul de date va va procesa datele cu caracter personal In urmatoarele scopuri:






Recrutare. Procesam informatiile dumneavoastra pentru a verifica daca sunteti un candidat calificat
pentru pozitia pentru care ati aplicat.
Managementul proceselor de recrutare: in vederea asigurarii fluentei procesului de recrutare si
pentru a nu va provoca neplaceri prin contactari repetate, este posibil sa pastram anumite date
dupa finalizarea procesului de recrutare (nume, pozitia pentru care ati aplicat, perioada recrutarii,
rezultatul recrutarii)
Solutionarea litigiilor. Putem procesa date cu caracter personal In scopul solutionarii litigiilor,
plangerilor sau procedurilor legale.
Conformarea la prevederile legale. Este posibil sa procesam datele dvs. personale pentru a ne
conforma prevederilor legale sau ale unei hotarari judecatoresti.

3. Partile care pot avea acces la datele dumneavoastra
Operatorul de date poate sa partajeze datele dumneavoastra personale cu terte parti In urmatoarele
situatii:
- Daca obtinem informatii de la terte parti (asa cum este descris mai sus), le vom furniza numele
dumneavoastra si orice alte informatii necesare pentru a le furniza informatii relevante despre
dumneavoastra
- Putem Impartasi datele dvs. personale cu alte terte parti care actioneaza In numele nostru, cum ar fi un
furnizor de servicii. In astfel de cazuri, aceste terte parti pot folosi datele dumneavoastra personale numai
In scopurile descrise mai sus si numai In conformitate cu instructiunile noastre;
- Angajatii nostri vor avea acces la datele dumneavoastra personale. Intr-un astfel de caz, accesul va fi
acordat numai daca este necesar pentru scopurile descrise mai sus si numai daca angajatul este obligat sa
respecte confidentialitatea;
- Este posibil sa va Impartasim datele dvs. personale, daca ni se impune prin lege sau printr-o hotarare
judecatoreasca, de exemplu catre executori judecatoresti sau agentii guvernamentale (autoritati de stat).
4. Retentia datelor cu caracter personal
Pastram datele dumneavoastra personale pentru o perioada limitata de timp si va vom sterge datele
personale dupa ce acestea nu mai sunt necesare In scopul procesarii. Acest lucru Inseamna ca vom pastra
datele dumneavoastra in timpul procesului de recrutare si le vom sterge dupa ce am identificat candidatul
potrivit. Daca v-am ales pentru a ocupa pozitia vacanta, va vom pastra datele personale In dosarul de
personal, In conformitate cu politica de confidentialitate Resurse Umane.
Putem procesa datele dumneavoastra personale pentru o perioada mai lunga de timp dupa Incheierea
procesului de recrutare, In cazul In care exista o disputa legala In curs sau daca ne-ati dat permisiunea de a
pastra datele dumneavoastra personale Inregistrate pentru o perioada mai lunga de timp.

In cazul in care scopul prelucrarii datelor dumneavoastra este managementul procesului de recrutare,
datele vor fi pastrate timp de 6 luni de la data finalizarii procesului de recrutare.
5. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastra
Procesam datele dumneavoastra personale pe motiv ca prelucrarea este necesara In scopul interesului
legitim urmarit de noi. Interesul nostru legitim In acest caz este acela de a recruta candidati calificati. In
unele cazuri, suntem obligati sa procesam datele dvs. personale pentru indeplinirea unei obligatii legale
care ne revine.
6.Localizarea datelor personale
Datele dumneavoastra personale nu sunt accesate din afara teritoriului tarii.
7. Drepturile dvs. In conformitate cu legea privind protectia datelor
Aveti anumite drepturi conform legislatiei Uniunii Europene privind protectia datelor.
Dreptul de acces
Aveti dreptul la o copie a informatiilor personale pe care le detinem despre dumneavoastra si la anumite
detalii despre modul In care le folosim.
Datele dumneavoastra personale va vor fi furnizate, In mod obisnuit, In scris, cu exceptia cazului In care se
solicita altfel sau In cazul In care ati facut cererea prin mijloace electronice, caz In care informatiile vor fi
furnizate prin mijloace electronice, daca este posibil.
Dreptul la rectificare
Facem demersuri rezonabile pentru a ne asigura ca informatiile pe care le detinem despre dumneavoastra
sunt corecte si complete. Cu toate acestea, daca nu credeti ca aceasta este situatia, puteti sa ne cereti sa o
actualizam sau sa o modificam.
Dreptul de stergere
In anumite circumstante, aveti dreptul sa ne cereti sa stergeti informatiile dumneavoastra personale, de
exemplu In cazul In care informatiile personale pe care le-am colectat nu mai sunt necesare pentru scopul
initial sau In cazul In care va retrageti consimtamantul. Cu toate acestea, acest lucru va trebui sa fie
echilibrat cu alti factori. De exemplu, este posibil sa avem obligatii legale si de reglementare, ceea ce
Inseamna ca nu vom respecta solicitarea dvs.
Dreptul la restrictionarea prelucrarii
In anumite circumstante, aveti dreptul sa ne cereti sa nu mai folosim informatiile dumneavoastra
personale, de exemplu In cazul In care credeti ca informatiile personale pe care le detinem pot fi inexacte
sau In cazul In care considerati ca nu mai trebuie sa folosim informatiile dumneavoastra personale.
Dreptul la portabilitatea datelor
In anumite circumstante, aveti dreptul sa cereti sa transferam informatiile personale pe care ni le-ati
furnizat unei terte parti, la alegerea dumneavoastra.

Dreptul de opozitie
Aveti dreptul sa va opuneti prelucrarii care se bazeaza pe interesele noastre legitime. Cu exceptia cazului In
care avem un motiv legitim pentru prelucrare, nu vom mai procesa datele personale pe aceasta baza
atunci cand depuneti o obiectie. Retineti totusi ca este posibil sa nu putem furniza anumite servicii sau
beneficii daca nu putem prelucra datele personale necesare In acest scop.
Drepturi legate de luarea deciziilor automate
Aveti dreptul de a nu fi supusi procesului de luare a deciziilor automate, inclusiv de profilare, care produce
efecte juridice pentru dumneavoastra sau are un efect semnificativ similar. Viva Broker nu foloseste, In
general, decizii sau profiluri automatizate In contextul ocuparii fortei de munca, dar daca ati fost supus
unei decizii automate si nu sunteti de acord cu rezultatul, puteti sa ne contactati folosind detaliile de mai
jos si sa ne cereti sa revizuim decizia.
Dreptul de a retrage consimtamantul
In cele mai multe cazuri, nu ne bazam prelucrarea datelor dumneavoastra personale pe consimtamant. Cu
toate acestea, se poate Intampla sa cerem acordul dumneavoastra In anumite cazuri. Atunci cand facem
acest lucru, aveti dreptul sa va retrageti consimtamantul pentru utilizarea In continuare a informatiilor
personale.
8. Detaliile de contact
Daca doriti sa contactati responsabilul nostru cu protectia datelor cu privire la prelucrarea datelor
dumneavoastra personale, va rugam sa trimiteti un e-mail la protectiadatelor@vivasig.ro.

