
 
Informare privind protecția si prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidatilor 

interesati in a ocupa o pozitie ca angajat in cadrul  COMBRIDGE 

 

Prezentul document cuprinde o informare privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, 

date care se vor furniza Combridge cand aplicati prin transmiterea unui Curriculum Vitae (CV) 

pentru a ocupa o pozitie ca angajat in cadrul  Combridge SRL . 

Combridge SRL este operator de date cu caracter personal înregistrat la Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) în baza Notificării nr. 

2583. Datele complete ale companiei le puteti gasi pe prima pagina a site-ului 

www.combridge.ro.  

Securitatea datelor cu caracter personal și conformarea cu legislația privind protecția acestora și a 

vieții private reprezinta o prioritate pentru Combridge, asa incat in vederea conformarii la noile 

prevederi ale Regulamentului pentru Protectia Datelor cu Caracter Persona nr. 679/ 2016, si 

pentru a mijloci comunicarea pe aceasta tema, Combridge a numit un responsabil cu protectia 

datelor – Data Protection Officer (DPO), respectiv Cristina Cinca, avocat in cadrul Baroului 

Bucuresti care poate fi contactata la datele de contact precizate mai jos. 

 

DATE DE CONTACT  

Am incercat ca prezenta informare sa fie completa si clara, dar va incurajam sa ne contactati daca 

aveti intrebari sau doriti detalii suplimentare privind prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. 

Puteti face aceasta, fie prin e-mail la asistentadcp@combridge.ro , fie prin posta la adresa Calea 

Grivitei nr 82-98, etaj 5, sector 1, Bucuresti, Cod postal 010735 (The Mark Building) 

 

 

Explicatii ai unor termeni 

Datele cu caracter personal sunt orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau 

identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau 

indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi 

factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale. 

Datele cu caracter personal sunt informaţii referitoare la o persoană, indiferent dacă acestea se 

referă la viaţa sa privată, profesională sau publică (de exemplu nume, fotografie, e-mail, 

informaţii bancare, postări pe site-uri de socializare, informaţii medicale, adresa IP a 

calculatorului). 

 

Prelucrarea datelor cu caracter personal înseamnă orice operatiune asupra datelor cu sau fara 

utilizarea de mijloace automatizate cum ar fi colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, 

stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin 

transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, 

restrictionarea, stergerea sau distrugerea 

 

Operatorul , in cazul de fata Combridge,  este cel care stabileste scopurile si mijloacele de 

prelucrare a datelor cu caracter personal  

 

Persoana imputernicita de operator inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, 

agentia sau alt organism care prelucreaza date cu caracter personal in numele operatorului 

 

Persoana vizata este persoana ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate 
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TEMEIURILE PRELUCRARII  

 

Combridge va prelucra datele dvs. cu caracter personal in cadrul procesului de recrutare si in 

vederea incheierii unui contract individual de munca cu dvs.  

Daca va vom solicita consimtamantul expres in vederea prelucrarii datelor dvs. RETINETI ca 

acest consimtamant poate fi retras in orice moment   

 

SCOPURILE PRELUCRARII 

 

Vom prelucra datele dvs. pentru urmatoarele : 

-  pentru a vă contacta telefonic sau prin email in vederea stabilirii unor intalniri 

- pentru a va raspunde la intrebari si pentru a da curs solicitărilor dvs.(de exemplu in cadrul 

exercitarii drepturilor dvs, astfel cum sunt descrise mai jos )  

- pentru a solicita informatii de la terte persoane indicate de dvs. ca referinte/recomandari sau a 

face verificari priivind informatriile furnizate de dvs. in CV-uri 

- pentru a va transmite oferte/informatii legate de pozitia pentru care candidati  

- pentru a derula etape premergatoare incheierii contractului de munca cu dvs. 

- in anumite situatii vom apela la terti pentru a ne presta servicii sau pentru a presta un serviciu în 

numele nostru, in vederea executarii raportului nostru contractual;  aceștia pot avea acces la 

datele dvs. cu caracter personal, dar pot prelucra datele dvs. cu caracter personal strict în legătură 

cu prestarea serviciilor lor 

 

CATEGORII DE DATE CU CARACTER PERSONAL VIZATE 

 

Combridge va colecta si prelucra urmatoarele date, in functie de caz, respeciv in functie de 

informatiile furnizate de catre candidati  : 

- numele, adresa postala/domiciliu, adresa de email, numărul dvs. de telefon fix și/sau mobil, 

sexul, cetăţenia, funcția actuala/functii anterioare, fostii angajatori si perioadele in care candidatul 

a avut raport contractual cu acestia, profesia, studiile efectuate,  diplome de studii, avize, 

autorizatii, certificate, recomandari de la angajatorul precedent, alte competente/abilitati ale 

candidatului 

- email-uri, note, scrisori, notificari, comunicari cu  Combridge sau orice alte asemenea evidente  

  

 

DESTINATARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Nu vom dezvălui informaţiile dvs către terţe părţi  fără consimţământul dvs. 

Vom transmite minimul de date necesar doar daca va fi necesar in cadrul procedurii de recrutare 

si doar catre acei furnizori cu care Combridge are incheiate contracte de prestari servicii.  

Dacă am încheiat un contract cu un prestator de servicii sau contractant pentru a ne presta servicii 

sau a presta un serviciu în numele nostru, iar aceștia pot avea acces la datele dvs. cu caracter 

personal in calitate de persoane imputernicite, nu îi autorizăm să utilizeze sau să dezvăluie datele 

dvs. cu caracter personal decât în legătură cu prestarea serviciilor lor. 

Efectuarea prelucrărilor prin persoane împuternicite va cuprinde obligaţia persoanei împuternicite 

de a acţiona doar în baza instrucţiunilor primite de la Combidge si faptul ca îndeplinirea 

obligaţiilor ce țin de măsurile tehnice și organizatorice pentru a asigura securitatea acestor date 

revine şi persoanei împuternicite. 



 
 

DURATA STOCARII DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

Vom stoca datele dvs atât timp cât va fi necesar conform scopurilor precizate in prezenta 

informare, respectiv in vederea derularii procesului de recrutare. Dacă nu există nici o cerință 

legală privind stocarea anumitor date personale ale dvs., le vom stoca doar atât timp cât este 

necesar si rezonabil, fara ca aceasta perioada sa depaseasca 1 an calendaristic, calculat de la 

momentul colectarii acestor date. 

Prin politicile noastre de securitate specializate, urmarim îmbunătățirea în mod constant a 

măsurilor necesare pentru protecția datelor dvs. cu caracter personal împotriva oricărui acces 

neautorizat, pierdere accidentală, dezvăluire sau distrugere. 

Datele cu caracter personal care nu sunt prelucrate în activitatea curentă, dar pentru reținerea 

cărora există o justificare, vor fi arhivate cu respectarea garanțiilor privind securitatea datelor. 

Combridge va revizui periodic datele cu caracter personal prelucrate și se vor șterge acele date cu 

caracter personal de care nu mai este nevoie. 

 

TRANSFERUL DATELOR CU CARACTER PERSONAL 

 

In prezent, nu transferăm datele dvs. personale către state din afara Uniunii Europene. Dacă vom 

schimba politica, va vom informa în mod corespunzător, va vom prezenta garanțiile aferente și va 

vom solicita consimțământul. 

 

DREPTURILE DVS IN CALITATE DE PERSOANE VIZATE- va puteti exercita aceste 

drepturi folosind datele de contact precizate in aceasta informare. 

 

 

1. Dreptul de acces la datele cu caracter personal 

 

Aveti dreptul de a obtine din partea noastra o confirmare daca se prelucreaza sau nu datele  dvs cu 

caracter personal si in caz afirmativ aveti dreptul de acces la datele respective. 

Aveți dreptul de a solicita o copie a datelor cu caracter personal pe care le deține Combridge în 

legătură cu dvs. Pentru a face această cerere puteti folosi datele de contact precizate in aceasta 

informare. 

 

 

2. Dreptul de rectificare a datelor cu caracter personal 

 

Aveți dreptul de a rectifica datele deținute în legătură cu dvs., dacă acestea nu sunt corecte si 

dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin 

furnizarea unei declarații suplimentare. Dacă datele pe care le deținem cu privire la dvs. trebuie 

actualizate sau în cazul în care considerați că acestea pot fi incorecte, puteti sa ne contactati la 

datele de contact precizate in aceasta informare. 

 

 

 

 

 



 
3. Dreptul de ștergere 

În anumite circumstanțe, aveți dreptul de a ne solicita să ștergem datele dvs. cu caracter personal 

pe care le deținem. Dacă contractul cu noi a incetat, este posibil să avem în continuare temeiuri 

legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. 

Daca (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimțământul 

și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) te opui prelucrării și nu există motive 

legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au 

fost prelucrate ilegal, ai dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri 

nejustificate. 

 

4. Dreptul de a restricționa prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal 

Aveti dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în următoarele cazuri: 

(a) contești exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea 

datelor; 

(b) prelucrarea este ilegală, iar tu te opui ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în 

schimb restricționarea utilizării lor; 

(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar tu ni le soliciți 

pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; 

(d) te-ai opus prelucrării drepturilor tale cu caracter personal , pentru intervalul de timp în care se 

verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor tale. 

 

In cazul drepturilor prevazute la punctele 2, 3 si 4 de mai sus, Combridge va transmite notificari 

privind exercitarea acestor drepturi de catre dvs, catre fiecare destinatar caruia i-au fost divulgate 

datele dvs. cu caracter personal, cu exceptia acelor situatii cand aceasta actiune se dovedeste 

imposibila sau presupune eforturi disproportionate pentru Combridge. La solicitarea dvs., 

Combridge va va informa privind acesti destinatari. 

 

In cazul in care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizata, Combridge va 

pune la dispozitia acesteia orice informatii disponibile, privind sursa acestor date. 

 

5. Dreptul la portabilitatea datelor 

Aveți dreptul de a putea lua cu dvs. datele cu caracter personal pe care ni le-ați comunicat. 

De asemenea aveti dreptul de a ne solicita transmiterea directa a datelor cu caracter personal, 

atunci cand acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, catre un alt operator. Acest lucru 

nu inseamna faptul ca portabilitatea datelor declanseaza automat stergerea datelor din sistemul 

Combridge si nu afecteaza perioada initiala de pastrare aplicabila datelor care au fost transmise. 

Combridge nu va fi responsabila pentru prelucrarea efectuata de un alt operator care primeste 

datele cu caracter personal.  

 

6. Dreptul de a va opune prelucrarii  

Aveti dreptul de a va opune prelucrarii de date cu caracter personal realizate în temeiul intereselor 

noastre legitime. In cazul exercitarii acestui drept, nu vom mai prelucra aceste date cu caracter 

personal, cu excepţia cazului în care avem motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea 

şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor dvs.  

 



 
      7.   Dreptul de a depune o plangere in fata unei autoritati de supraveghere 

 

Dacă doriți să faceți o plângere în legătură cu modul în care utilizăm datele dvs. cu caracter 

personal, vă rugăm să ne contactati la datele de contact precizate in prezenta informare. Vom face 

toate eforturile pentru a va ajuta, dar dacă aveți în continuare nemulțumiri, puteți contacta 

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal– datele de 

contact se găsesc la adresa www.dataprotection.ro 

 

8. Dreptul de a va opune la profilari  

Aveti dreptul de a nu face obiectul unei decizii de profilare atunci cand aceasta se bazeaza pe 

prelucrarea automata. Acest drept dorește să apere persoanele de anumite decizii cu potențial 

negativ care are putea fi luate fără intervenție umană. Crearea de profiluri e definita ca fiind orice 

formă automatizată de prelucrare în scopul evaluării anumitor aspecte personale ale individului, 

cum ar fi performanța la muncă, sănătatea, preferințe personale, situația economică, locația și 

altele 

 

Ne rezervăm dreptul de a modifica sau completa aceste informatii, prin publicarea 

modificărilor pe site la sectiunea Cariere, informatii care pot fi accesate oricând de către 

persoanele interesate  . 


