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Compania prelucrează datele dumneavoastra cu caracter personal în conformitate cu Regulamentul 679/2016
(GDPR) și legislația naționala în vigoare.
Candidatura dumneavoastră va fi evaluată de colegii noștri de la departamentul de resurse umane. În scopul
evaluării acesteia, pe lângă informațiile transmise, este posibil ca pe baza interesului nostru legitim să
accesăm și profilurile dumneavoastră de pe rețelele de socializare disponibile în mod public (eg, LinkedIn,
Facebook, etc.), însă nu vom ține seama de acele profiluri ori informații care sunt în mod manifest destinate a
rămâne private și nu au o componentă profesională.
Datele dumneavoastră cu caracter personal, la care dobândim acces în acest mod, vor fi utilizate exclusiv
pentru scopul evaluării candidaturii dumneavoastră și, după caz, al comunicărilor cu dumneavoastră pe
această temă, in temeiul consimțământului pe care l-ați exprimat prin transmiterea aplicației către noi. Nu
vom transfera aceste date către alte companii (Datele dumneavoastră ar putea fi transferate strict către
companii din România cu care colaborăm în procesul de recrutare, fiind utilizate strict pentru scopul de a ne
ajuta să luăm o decizie cu privire la aplicația dumneavoastră).
Apreciem drept valoroasă candidatura dumneavoastră, este posibil să o mai păstrăm în evidența noastră
internă, timp de 2 ani, pe baza interesului nostru legitim. În cadrul acestei perioade, dacă se eliberează o
poziție de tipul celei pentru care ați aplicat, putem decide să vă contactăm. Dacă nu doriți ca în acest fel
candidatura dumneavoastră să fie stocată, vă rugăm să ne informati printr-un e-mail la adresa
dpo@electrica.ro , iar noi vom ține cont de solicitarea dumneavoastră.
Cu privire la datele pe care ni le-ați furnizat, aveți oricând dreptul de a ne solicita (i) accesul la acestea, (ii)
rectificarea lor, (iii) ștergerea lor, (iv) restricționarea prelucrării lor, (v) să luăm act de retragerea
consimțământului dumneavoastră în a le mai prelucra în orice moment, acolo unde prelucrarea are loc pe
baza consimțământului dumneavoastră, fără ca retragerea consimțământului să afecteze prelucrarea care a
avut loc anterior pe baza acestuia; în anumite situații, aveți și (vi) dreptul de a vă opune prelucrării datelor
dumneavoastră și (vii) dreptul la portabilitatea datelor; de asemenea, aveți (viii) dreptul de a nu face obiectul
unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată a datelor dumneavoastră și care produce efecte juridice
cu privire la dumneavoastră sau vă afectează similar într-un mod semnificativ și (ix) dreptul de a depune o
plângere la autoritatea de supraveghere (în România, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării
Datelor cu Caracter Personal, ANSPDCP). Pentru a exercita unul sau mai multe dintre aceste drepturi, vă
rugăm să folosiți urmatoarele date de contact: S.E. Electrica S.A., Strada Grigore Alexandrescu, Nr. 9,
Sector 1, Bucuresti sau adresa de e-mail dpo@electrica.ro .
Puteți obține mai multe informații despre prelucrarea datelor cu caracter personal în general de către
Electrica consultând Nota de informare generala privind prelucrarea datelor cu caracter personal de pe site-ul
www.electrica.ro .

