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Piata Charles de Gaulle,
nr. 15, sector 1, Bucuresti
Tel: +4(0) 021-409.1400;
Fax: +4(0) 021-409.1401;
www.paypoint.com/romania

NOTA DE INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal în procesul de recrutare și selecție personal

Subsemnatul/Subsemnata___________________________________________________________________ domiciliat(ă) în
______________________________________________________________________________________________________

Îmi exprim consimțământul ca informațiile pe care le poate prelucra PAYPOINT SERVICES SRL, persoană juridică cu sediul în
Piața Charles de Gaulle, nr. 15, sector 1, București, înregistrată la Registrul Comertului sub numărul J40/4785 /2007, cod fiscal
RO21307815, telefon 021 409.14.00, în calitate de ANGAJATOR, să poată include următoarele date cu caracter personal:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)

n)

Nume
Prenume
Adresa
Cod Postal
Număr de telefon mobil
Adresa personală de email
Data nașterii
Naționalitate
Informații disciplinare
Denumirea postului
Calitate/ statut (domn, doamnă, domnișoară)
Date personale privind vârsta, sexul, datele
permisului de conducere
Date personale privind statutul și experiența
profesională: ocupația și/ sau profesia; funcțiile
deținute;
natura
activității;
numele
angajatorului/angajatorilor, menționate în CV
Datele personale privind competențele profesionale
și personale menționate în CV; limbile străine
cunoscute; competențe de utilizare a calculatorului

o) Date personale privind educația: denumirea și tipul
studiilor absolvite; denumirea instituțiilor de
învățământ; perioada; certificatele de specializare și
atestările profesionale
p) Date personale privind principalele proiecte și realizări
în activitatea profesională
q) Informații de la foștii angajatori cu privire la activitățile
profesionale îndeplinite și durata angajării
r) Semnătura si fotografia incluse în documentele de
identitate/diplome, furnizate în procesul de recrutare
s) Date personale rezultate în urma înregistrării video
(imaginea) la vizitarea locației “PayPoint”, în limitele
impuse de lege
t) Date personale privind corespondența purtată cu
candidatul în cadrul procesului de recrutare și selecție
(inclusiv corespondența purtată cu companii de
recrutare personal autorizate de candidat să furnizeze
date personale în vederea recrutării)

Destinatarii datelor cu caracter personal : Înțeleg și sunt de acord ca datele cu caracter personal să fie dezvăluite către
următoarele categorii de destinatari : furnizori de servicii ai Angajatorului în vederea executării obligațiilor contractuale
privitoare la activități specifice raportului de muncă, respectiv gestionarea resurselor umane.
Temeiurile legale în baza cărora ar putea fi prelucrate date cu caracter personal în cadrul procesului de recrutare sunt
următoarele : respectiv interesul legitim al PAYPOINT SERVICES SRL, dar si consimțământul persoanei vizate.
Sursele de colectare a datelor cu caracter personal în procesul de recrutare sunt următoarele : direct de la persoana vizată
sau indirect, de la terți cum ar fi portaluri de job-uri, motoare de cautare de job-uri, forumuri sau surse publice (LinkedIn,
BestJobs, EJobs, Careerjet, HiPo.ro, Careerjet.ro, Findjob.ro, Registrul Comerțului, Portalul Instanțelor, etc).
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Drepturile persoanei vizate : am luat cunostință de faptul că îmi pot exercita toate drepturile prevăzute de Regulamentul UE
2016/679, astfel:
a) Dreptul la informare: dreptul de a fi informat cu privire la identitatea operatorului, scopul în care se face prelucrarea
datelor, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, perioada pentru care vor fi stocate datele sau criteriile utilizate
pentru a stabili aceasta perioada, existența drepturilor prevazute de Regulamentul UE 2016/679 pentru persoana vizată și
condițiile în care pot fi exercitate;
b) Dreptul de acces la date: dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter
personal care o privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective și la informațiile prevăzute de lege. Acest drept poate fi
exercitat prin transmiterea unei cereri, întocmită în forma scrisă, datată și semnată către PAYPOINT SERVICES SRL, la adresa:
hr@paypoint.com
c) Dreptul de rectificare a datelor: dreptul de a obține de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu
caracter personal inexacte care o privesc. Acest drept poate fi exercitat prin transmiterea unei cereri, întocmită în formă scrisă,
datată si semnată, în care se vor menționa datele asupra cărora se solicită intervenția, către PAYPOINT SERVICES SRL, la adresa:
hr@paypoint.com
d) Dreptul la stergerea datelor: dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal care o
privesc, fără întârzieri nejustificate, în condițiile anume prevăzute de lege. Acest drept poate fi exercitat prin transmiterea unei
cereri, întocmită în formă scrisă, datată si semnată, în care se vor menționa datele ce se doresc a fi șterse și indicarea motivelor,
către PAYPOINT SERVICES SRL, la adresa: hr@paypoint.com
e) Dreptul la restrictionarea prelucrarii : dreptul de a obține din partea operatorului restrictionarea prelucrarii in cazurile
anume prevazute de lege. Acest drept poate fi exercitat prin transmiterea unei cereri, întocmită în formă scrisă, datată si
semnată în care se vor menționa datele pentru care se solicită restricționarea, către PAYPOINT SERVICES SRL, la adresa:
hr@paypoint.com
f) Dreptul la portabilitatea datelor : dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a furnizat
operatorului intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si dreptul de a transmite aceste date
altui operator. Acest drept poate fi exercitat prin transmiterea unei cereri, întocmită în formă scrisă, datată si semnată, în care
se vor menționa datele pentru care se solicită portarea și indicarea operatorului către care se dorește portarea datelor, către
PAYPOINT SERVICES SRL, la adresa: hr@paypoint.com .
g) Dreptul de opozitie: dreptul de a se opune in orice moment, din motive legate de situatia sa particulara, ca datele care o
vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari sau al unei crearii de profiluri, cu exceptia cazurilor in care operatorul demonstreaza ca
are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor
persoanei vizate sau ca scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. Acest drept poate fi exercitat
prin transmiterea unei cereri, intocmita in forma scrisa, datata si semnata, in care se vor mentiona datele asupra carora se
solicita opozitia si motivul intemeiat legat de situatia particulara a persoanei, catre PAYPOINT SERVICES SRL, la adresa:
hr@paypoint.com
h) Dreptul de a retrage consimțământul : în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza
consimțământului înainte de retragerea acestuia. Acest drept poate fi exercitat prin transmiterea unei cereri, , întocmită în
formă scrisă, datată si semnată, în cuprinsul căreia să se menționeze în mod expres și clar retragerea consimțământului, la
adresa: hr@paypoint.com
i) Dreptul de a se adresa Autoritatii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau justiției, pentru
apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul UE 2016/679, care le-au fost încălcate.
Dacă datele cu caracter personal furnizate sunt incorecte sau vor suferi modificări (schimbare domiciliu, statut civil, etc.) mă
oblig să informez în scris PAYPOINT SERVICES SRL, în timp util.
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Consimțământ cu privire la opțiunea de păstrare a CV-ului în baza de date PAYPOINT SERVICES 1



Prin bifarea acestei opțiuni, îmi exprim consimțământul ca PAYPOINT SERVICES SRL să păstreze CV-ul meu și implicit datele
cu caracter personal cuprinse în cadrul acestuia, pentru o perioadă de 3 ani, în scopul derulării unor procese de recrutare
viitoare, în situația în care decizia PAYPOINT SERVICES SRL cu privire la eligibilitatea prezentei candidaturi, este negativă.

Totodată declar că am luat la cunoștină de următoarele :
a) În cazul în care furnizez [sau am furnizat] categorii de date suplimentare care nu sunt relevante pentru procesul de
recrutare, aceste date nu vor fi prelucrate în scopul recrutării și/sau al viitoarei angajări
b) În situația în care la finalul procesului de recrutare, candidatul nu va primi din partea PayPoint Services o ofertă de
angajare, toate datele cu caracter personal obținute în procesul de recrutare pentru care nu există consimțământul
candidatului, vor fi șterse din evidențele/bazele de date PayPoint Services in interval de 3 luni de la finalizarea
procesului de recrutare.
c)

Sunt de acord ca PAYPOINT SERVICES SRL, să transfere în state ce nu fac parte din SEE (Spațiul Economic European)
datele mele cu caracter personal, cu condiția existenței și implementării unor garanții adecvate în domeniul protecției
datelor cu caracter personal.

Înțeleg că mi s-a adus la cunoștință de conținutul prezentei Note de Informare, precum și faptul că refuzul meu de a furniza
datele cu caracter personal necesare și solicitate de către PAYPOINT SERVICES SRL, determină încetarea procesului de
recrutare.

DE ACORD,
Nume prenume: ______________________________
Data: _______________________________________
Semnatura:__________________________________

1

pentru claritate, refuzul candidatului privind opțiunea de păstrare a CV-ului în baza de date PAYPOINT SERVICES SRL nu determină implicit
încetarea procesului de recrutare.
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