ASSA ABLOY – Notificare pentru aplicanții la posturile vacante
în cadrul ASSA ABLOY România
Rezumat al notificării pentru aplicanți privind prelucrarea datelor
Noi, ASSA ABLOY Romania, cu adresa în Str. Preciziei, Nr. 5, Sector 6, București, „ASSA
ABLOY”, „noi”, „pentru noi” și „nouă”) furnizăm prezenta notificare pe scurt (denumită în
continuare „Notificare pe scurt”) a notificării de mai jos, detaliată pentru aplicanți
(denumită în continuare „Notificare completă”, împreună „Notificarea”) cu privire la
activitățile noastre de prelucrare a datelor legate de informațiile prin care se pot identifica
persoanele despre candidații/aplicanții la locuri de muncă în cadrul ASSA ABLOY (denumite
în continuare împreună „date personale/date cu caracter personal”) la care ați aplicat / ați
depus o solicitare.
Domeniul de aplicare
Prezenta notificare vi se aplică dvs. dacă aplicați la un loc de muncă în cadrul ASSA ABLOY.
Scopuri de prelucrare
Prelucrăm datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri: pentru a determina
compatibilitatea dumneavoastră cu postul pe care îl solicitați ca parte a procesului de
solicitare de loc de muncă, pentru a vă furniza oferte pentru alte posturi potențiale care vă
pot interesa, pentru a vă permite să gestionați și să vă actualizați aplicările și profilul
dumneavoastră în instrumentul de solicitare online/grupuri de talente, pentru a proteja
interesele legale ale ASSA ABLOY (de exemplu, după cum este necesar pentru a se apăra
împotriva acțiunilor în justiție), pentru a respecta obligațiile legale sau de reglementare în
conformitate cu legile naționale aplicabile ASSA ABLOY. Pentru mai multe informații, vă
rugăm să consultați punctul 1. al Notificării complete.
Prelucrarea datelor dvs personale (categorii de date cu caracter personal)
Prelucrăm, de la dvs. sau de la terți autorizați (cu alte cuvinte, agenții de recrutare),
următoarele date cu caracter personal colectate în timpul procesului de aplicare la un loc de
muncă și a susținerii interviului: detaliile contului dvs., numele dumneavoastră, genul și
datele de contact, informații legate de experiența dumneavoastră profesională și educație,
abilități lingvistice, eligibilitatea dumneavoastră pentru a lucra în țara în care ați depus
solicitarea, informații privind motivul depunerii solicitării dumneavoastră la ASSA ABLOY,
informații din profilul dumneavoastră LinkedIn (dacă ați hotărât să utilizați profilul dvs.
LinkedIn pentru CV-ul dvs.) și orice alte informații pe care le furnizați. Pentru mai multe
informații, vă rugăm să consultați punctul 2. al Notificării complete.
Justificări legale pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal
Una dintre cerințele esențiale ale legii privind dreptul la viață privată este aceea că orice
prelucrare a datelor cu caracter personal trebuie să aibă o justificare legală. În general,
utilizăm următoarele justificări legale: Prelucrarea este (i) necesară pentru a stabili dacă va
fi încheiat un contract de muncă (Articolul 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD și dispozițiile
corespunzătoare din legislația națională privind protecția datelor referitoare la relația de
(pre)angajare), (ii) necesară pentru respectarea unei obligații legale (Articolul 6 alin. (1) lit.
(c) din RGPD), (iii) este necesară în scopul realizării unui interes legitim (Articolul 6 alin. (1)
lit. (f) din RGPD), sau (iv) pe baza acordului dumneavoastră (Articolul 6 alin. (1) lit. (a) din
RGPD). Pentru mai multe informații și corespondența scopurilor și justificările legale
corespunzătoare vă rugăm să consultați punctul 3. al Notificării complete.
Transferurile de date, destinatarii și justificarea legală pentru astfel de transferuri
Transferăm datele dumneavoastră cu caracter personal către alte companii din cadrul
Grupului ASSA ABLOY, furnizorilor noștri de servicii și, în conformitate cu legislația
aplicabilă, autorităților guvernamentale, instanțelor, consilierilor externi și terților similari,

unii dintre destinatarii menționați mai sus aflându-se în jurisdicții din afara UE. Pentru mai
multe informații, vă rugăm să consultați punctul 5. al Notificării complete.
Perioade de păstrare
Datele dumneavoastră
pentru scopurile care
aplicabile. Pentru mai
complete.

pentru datele dvs. cu caracter personal și ștergerea acestora
cu caracter personal vor fi șterse odată ce nu mai sunt necesare
au motivat colectarea lor inițială sau conform prevederilor legii
multe informații, vă rugăm să consultați punctul 7. al Notificării

Drepturile dumneavoastră legale
Conform prevederilor legii aplicabile, aveți mai multe drepturi legate de modul în care
prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, fiecare în conformitate cu condițiile
definite în legea aplicabilă, cum ar fi dreptul de a avea acces la datele dumneavoastră, de a
le corecta, șterge sau preda. Vă rugăm să rețineți că este posibil să nu vi se permită să vă
exercitați drepturile în toate situațiile, în funcție, de exemplu, de scopul prelucrării de către
noi și temeiul legal pe care ne bazăm pentru o utilizare specifică a datelor cu caracter
personal. Dacă nu sunteți mulțumit de modul în care vă prelucrăm datele cu caracter
personal, aveți dreptul de a depune o reclamație la o autoritate de protecție a datelor. Vă
rugăm să transmiteți întrebările dumneavoastră la gc.privacy@assaabloy.com sau la
Departamentul de Resurse Umane al ASSA ABLOY Romania la aar.hr@assaabloy.com.
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați punctul 8. al Notificării complete.
Cum ne puteți contacta
În cazul în care doriți să vă exercitați drepturile în calitate de persoană vizată sau dacă
aveți alte întrebări cu privire la prezenta Notificare, vă rugăm să ne transmiteți solicitarea
dumneavoastră la adresa gc.privacy@assaabloy.com sau la Departamentul de Resurse
Umane al ASSA ABLOY Romania la aar.hr@assaabloy.com. În plus, puteți contacta
responsabilul cu protecție a datelor/managerul pentru protecția datelor, după caz (vă
rugăm consultați sfârșitul Notificării complete pentru detalii de contact).
Pentru mai multe informații, vă rugăm să consultați punctul 9 al Notificării complete.
Modificări ale prezentei notificări, precum și alte notificări
Prezenta notificare poate fi modificată. Veți fi înștiințat în mod corespunzător cu privire la
aceste modificări. În plus, (1) veți fi informat în mod corespunzător prin intermediul altor
notificări de confidențialitate relevante (de exemplu, în scopuri specifice, sisteme utilizate
de ASSA ABLOY) în cazul în care acestea nu sunt incluse în prezenta Notificare și (2) puteți
găsi informații suplimentare cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter
personal aici: aar.gdpr@assaabloy.com. Pentru mai multe informații, vă rugăm să
consultați punctul 10. al Notificării complete.

Notificare completă
Introducere:
Grupul ASSA ABLOY (denumită „ASSA ABLOY”, „noi” , „nouă” sau „al nostru”) este o
organizație internațională cu filiale și companii afiliate în Europa, Asia Pacific, Africa,
Orientul Mijlociu, America de Nord și de Sud, așa cum se evidențiază pe pagina de internet
globală (www.ASSAABLOY.com).
Scopul prezentei Notificări de confidențialitate pentru aplicanți este de a descrie modul în
care ASSA ABLOY colectează, prelucrează, transferă, actualizează, păstrează și șterge
datele cu caracter personal pe care le primim din partea dvs. în legătură cu aplicarea dvs.
pe parcursul procesului de recrutare și angajare al ASSA ABLOY. De asemenea, prezenta
notificare vă va informa cu privire la drepturile dumneavoastră și va asigura faptul că
ASSA ABLOY respectă legislația națională privind protecția datelor.
ASSA ABLOY este ceea ce este cunoscut sub denumirea de „operator de date” a
datelor aplicantului. Toate datele cu caracter personal sunt prelucrate în conformitate
cu prezenta notificare și cu legislația națională privind protecția datelor. Prin
depunerea unei solicitări și citirea prezentei notificări, confirmați că ați fost informat
cu privire la modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal.
1. Scopul colectării datelor cu caracter personal
Vom colecta datele cu caracter personal prezentate mai jos pentru a prelucra
solicitarea dumneavoastră și/sau înscrierea în Grupul nostru de talente și ne bazăm pe
acordul dumneavoastră pentru această prelucrare.
Când un candidat vizitează pagina de internet pentru cariere sau pentru Grupul de
talente a ASSA ABLOY, în mod direct; printr-un link al unui portal terț de angajare, prin
pagina de internet a locurilor de muncă vacante interne sau prin intermediul unei
agenții de recrutare terțe, ASSA ALBOY colectează informații (date cu caracter personal
obligatorii și opționale) în scopul anticipării unui contract de muncă. Facem asta pe
baza parcurgerii etapelor necesare pentru încheierea unui contract, inclusiv verificarea
informațiilor privind solicitările documentate sau interviuri.
2. Categoriile de „date cu caracter personal” colectate;
Atunci când depuneți o solicitare pentru un post vacant în cadrul ASSA ABLOY, datele
cu caracter personal necesare sau furnizate în mod voluntar furnizate de
dumneavoastră, direct sau prin intermediul unei agenții terțe, vor include:






datele de contact, cum ar fi numele, adresa de e-mail și numărul de telefon,
astfel încât să vă putem contacta pe parcursul procesului de recrutare.
datele cu caracter personal pe care le transmiteți în mod voluntar prin
intermediul formularului de înregistrare, inclusiv dreptul de a lucra (și/sau de
rezidență) în țara în care ați solicitat un post; locurile de muncă anterioare;
educație și calificări; acces la profilul LinkedIn; orice alte informații pe care le
puteți include în CV-ul și scrisoarea de intenție în legătură cu solicitarea
dumneavoastră; scrisori de recomandare;
feedback-ul în urma verificării recomandărilor va fi transmis în conformitate cu
cerințele legislației privind confidențialitatea specifice țării respective.
Informațiile despre postul și remunerația pentru termenii dintr-un contract de
muncă în curs de încheiere (denumirea postului, locul, post cu normă
întreagă/parțială, compensații).

ASSA ABLOY oferă șanse egale tuturor aplicanților.

În momentul oferirii unui contract de muncă, se vor colecta date suplimentare cu
caracter personal pentru a respecta cerințele de salarizare specifice fiecărei țări.
În momentul înscrierii în Grupul de talente pentru a primi actualizări când devin
disponibile posturi vacante în zonele selectate, vom colecta numele dumneavoastră,
adresa de e-mail, numărul de telefon.
3. Baze legale
Baza legală principală pentru colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal este
pentru interesul legitim și transparent al companiei de a evalua competențele dvs.
pentru postul pe care l-ați solicitat și, în funcție de rezultat, de a oferi un contract de
muncă. Solicitarea dvs. oferă acordul de participare la procesul nostru de recrutare.
Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara (i) pentru a stabili dacă va fi
încheiat un contract de muncă (Articolul 6 alin. (1) lit. (b) din RGPD și dispozițiile
corespunzătoare din legislația națională privind protecția datelor referitoare la relația de
(pre)angajare), (ii) pentru respectarea unei obligații legale (Articolul 6 alin. (1) lit. (c)
din RGPD), (iii) în scopul realizării unui interes legitim (Articolul 6 alin. (1) lit. (f) din
RGPD), sau (iv) prelucrarea datelor are loc pe baza acordului dumneavoastră (Articolul
6 alin. (1) lit. (a) din RGPD).
Aveți dreptul, în orice moment și fără nicio justificare, să vă revocați acordul privind
prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal de către ASSA ABLOY prin
retragerea cererii prin acces la profilul dvs. online sau prin contactarea numelor
relevante ale recrutorului din anunțul de angajare. Cu toate acestea, vă rugăm să
rețineți că, în cazul în care vă revocați acordul privind prelucrarea datelor
dumneavoastră cu caracter personal de către ASSA ABLOY, aceasta înseamnă că ASSA
ABLOY nu poate prelucra solicitarea dumneavoastră.
4. Prelucrarea datelor cu caracter personal
Am luat măsuri tehnice și organizatorice corespunzătoare pentru protecția datelor cu
caracter personal în cadrul sistemului nostru de recrutare online pentru a ne asigura
că doar un număr limitat de persoane autorizate cu interes legitim (Resurse Umane și
echipa de recrutare) are acces la datele dumneavoastră cu caracter personal.
Utilizăm sisteme de securitate tehnice, inclusiv acces cu roluri gestionate pentru a
preveni și a evita accesul neautorizat la datele cu caracter personal ale aplicanților.
Atunci când aplicați la un post, putem utiliza datele dvs. cu caracter personal care vor fi
anonimizate pentru analiza statistică privind răspunsul candidaților, date demografice și
surse media ale aplicării dvs., dacă e cazul, pe baza interesului legitim al ASSA ABLOY.
În cazul în care informațiile dumneavoastră sunt prelucrate în numele ASSA ABLOY de
către o agenție terță (persoana imputernicita de operator), vom avea un acord în
vigoare cu furnizorul de servicii pentru a vă proteja datele cu caracter personal și
pentru a ne asigura că sunt utilizate numai pentru postul vacant deschis pentru care ați
aplicat.
5. Transferul datelor cu caracter personal
Atunci când aplicați la un post, veți putea, în calitate de aplicant, alege dacă cererea
dvs. poate fi vizualizată:



Numai de recrutorii care gestionează poziția pentru care aplic
De orice recrutor al ASSA ABLOY din întreaga lume

Atunci când aplicanții selectează „orice recrutor al ASSA ABLOY din întreaga lume”,
confirmați faptul că datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în
afara țării de origine și vor fi accesibile pentru a fi prelucrate de către toți recrutorii
ASSA ABLOY din diversele țări în care ASSA ABLOY își desfășoară activitatea. Vom

prelucra aceste date cu caracter personal pentru a îndeplini scopurile specificate în
prezenta notificare și vom respecta legislația națională cu privire la ocuparea forței de
muncă din fiecare jurisdicție. În cazul în care se aplică reglementări specifice locale
și/sau naționale, compania de recrutare furnizează informații cu privire la modul în
care sunt prelucrate datele cu caracter personal.
De asemenea, putem transfera date cu caracter personal, cum ar fi numele și adresa
de e-mail către furnizori terți și furnizori care prestează servicii pentru ASSA ABLOY
(persoanele împuternicite de operator), pentru a permite acestor companii să presteze
serviciile solicitate de noi. Serviciile care pot fi solicitate includ firme de recrutare,
recrutori, furnizori de evaluări. Vor fi furnizate numai datele cu caracter personal care
sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor specificate în prezenta Notificare de
confidențialitate. Toți furnizorii și prestatorii terți pe care i-am angajat în calitate de
persoane împuternicite trebuie să respecte instrucțiunile noastre și acordul privind
persoana împuternicită aplicabil și orice alte acorduri care există între noi și furnizorul
terț.
Datele dvs. cu caracter personal pot fi transferate către companii terțe dintr-o țară din
afara UE/Spațiului Economic European. Aplicăm diferite măsuri de securitate pentru a
asigura protecția datelor dvs. cu caracter personal, adică Scutul de confidențialitate UESUA și Elveția-SUA pentru transferul în SUA, decizia europeană de adecvare și clauzele
contractuale standard UE, aprobate de Comisia Europeană, așa cum sunt prezentate în
următoarele
adrese:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/datatransfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en;
https://www.privacyshield.gov/welcome
Orice transfer al datelor dumneavoastră cu caracter personal între companiile ASSA
ABLOY va fi protejat de Acordul privind transferul intra-grup al datelor (IDA) al ASSA
ABLOY (Intra-Group Data Transfer Agreement (IDA).
6. Securitatea și calitatea datelor
ASSA ABLOY a implementat tehnologii de securitate pentru a proteja accesul la datele
stocate ale aplicantului împotriva unei utilizări necorespunzătoare. Continuăm să ne
îmbunătățim procedurile de securitate pe măsură ce devin disponibile noi tehnologii.
Sunteți responsabil pentru păstrarea datelor exacte și actualizate ale cererii
dumneavoastră și trebuie să păstrați confidențialitatea parolei și să utilizați procedura
corectă pentru a vă conecta și ieși din sistemul nostru de recrutare.
7. Cât timp vor fi păstrate datele mele cu caracter personal?
Nu vom stoca sau prelucra datele cu caracter personal pe o perioadă mai lungă decât
cea necesară pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate (recrutare și
selecție sau Grup de talente) sau pentru a respecta legislația relevantă din țara dvs.
Dacă v-ați dat acordul prin abonarea la Grupul nostru de talente, vom păstra datele
dumneavoastră timp de 12 luni, astfel încât să vă putem informa cu privire la orice post
care îndeplinește criteriile de alertă în această perioadă.
Datele dvs. nu vor fi păstrate sau reținute într-o formă care să permită să fiți identificat
o perioadă mai lungă decât este necesar pentru finalizarea procesului de recrutare și
selecție sau mai devreme dacă vă retrageți acordul și/sau dezactivați instrumentul
dumneavoastră online de solicitare de locuri de muncă. Dacă există o cerință legală de a
păstra datele cu caracter personal o perioadă mai lungă, vom face acest lucru (de
exemplu, cerințe privind șanse egale din legislația locală). La sfârșitul acestei perioade,
datele dvs. vor fi șterse sau anonimizate în scopuri statistice interne.
În cazul în care solicitarea dumneavoastră se finalizează cu succes, vă vom păstra datele
dumneavoastră cu caracter personal și acestea vor fi transferate la profilul dvs de
angajat și în dosarul dvs. de personal la ASSA ABLOY.

Pentru informații cu privire la perioadele de păstrare specifice țării, vă rugăm să
contactați DPM/DPO relevant, așa cum se specifică mai jos.
8. Care sunt drepturile mele cu privire la datele mele cu caracter personal?
Dreptul la acces și rectificare
Aveți dreptul să solicitați accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal.
Aceasta include dreptul de a fi informat dacă datele dvs. cu caracter personal sunt
prelucrate sau nu, ce date cu caracter personal sunt prelucrate și scopul prelucrării. De
asemenea, puteți solicita copii ale datelor prelucrate.
De asemenea, aveți dreptul de a rectifica sau adăuga date cu caracter personal dacă
datele cu caracter personal sunt incorecte sau incomplete. Imediat ce vom lua
cunoștință că sunt prelucrate orice date cu caracter personal incorecte, vom corecta
întotdeauna aceste date cu caracter personal cât mai curând posibil și vă vom informa
în consecință.
Puteți corecta datele prin intermediul instrumentului de aplicări online (Online
Application) pentru a actualiza sau șterge datele.
Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat)
Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal
•
•
•
•

dacă datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru
îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate,
dacă vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal în cazul în care nu
avem un interes legitim care să prevaleze,
dacă prelucrarea este ilegală, sau
dacă datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a ne permite să
respectăm cerințele legale

în cazul în care aveți întrebări cu privire la dreptul dvs. la ștergerea datelor, vă rugăm să
contactați DPM/DPO. Vă rugăm să rețineți că putem respinge solicitarea dvs. dacă
prelucrarea este permisă sau necesară în conformitate cu legea sau cu orice alt temei
legal relevant.
Dreptul de a obiecta
De asemenea, aveți dreptul să vă opuneți utilizării datelor dvs. personale bazate pe
interesul nostru legitim. Dacă obiectați, nu vom mai procesa datele dvs. personale decât
dacă putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru procesare, care
au prioritate față de interesele sau drepturile și libertățile dvs., sau dacă avem nevoie
să le procesăm pentru a stabili, a exercita sau a apăra împotriva acțiunilor în justiție.

Dreptul la restricționare
Ne puteți solicita să restricționăm prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter
personal în următoarele situații:
•
•
•
•

dacă prelucrarea nu mai este necesară în scopurile pentru care au fost
colectate sau prelucrate,
dacă vă retrageți consimtamantul pentru utilizarea datelor cu privire la
care v-ati dat consimtamantul dumneavoastră,
dacă credeți că datele cu caracter personal sunt incorecte,
dacă credeți că prelucrarea este ilegală, sau

•

dacă prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal pe baza
interesului nostru legitim, atunci când nu avem un interes major în raport
cu interesul dumneavoastră privind confidențialitatea.

Dreptul la portabilitatea datelor
Dacă solicitați accesul la datele dvs. cu caracter personal pe care le-ați furnizat și dacă
datele cu caracter personal sunt prelucrate automat și/sau în conformitate cu un contract
dintre dvs. și ASSA ABLOY, puteți solicita ca datele să fie furnizate într-un format
structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat. De asemenea, puteți
solicita ca datele cu caracter personal să fie transferate unui alt operator, dacă acest
lucru este posibil din punct de vedere tehnic.
În anumite circumstanțe, poate fi necesar să restricționăm drepturile de mai sus pentru a
proteja interesele publice și/sau interesele noastre.

9. Modul în care ne puteți contacta
În cazul în care aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la procesul de recrutare, vă
încurajăm să contactați departamentul de resurse umane din cadrul companiei ASSA
ABLOY în care există postul pentru care ați aplicat.
Dacă aveți o reclamație cu privire la modul în care sunt prelucrate datele dvs. cu
caracter personal, puteți contacta Grupul ASSA ABLOY, număr de înregistrare 5560593575, responsabil pentru prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal.
Solicitările privind exercitarea drepturilor dvs., așa cum au fost menționate mai sus, vor
fi adresate „ASSA ABLOY Romania, Str. Preciziei, Nr. 5, Sector 6, Bucuresti” într-un plic
marcat cu „Attn.: ASSA ABLOY GDPR” sau la adresa gc.privacy@assaabloy.com.
Vă rugăm să rețineți că vă putem contacta și vă putem ruga să confirmați identitatea
dvs. pentru a ne asigura că nu divulgăm datele dumneavoastră cu caracter personal unei
persoane neautorizate și că vă putem solicita să specificați solicitarea dumneavoastră
înainte de a întreprinde orice acțiune. După ce v-am confirmat identitatea, vom trata
solicitarea în conformitate cu legislația aplicabilă.
Vom depune toate eforturile pentru a aborda orice reclamație pentru satisfacția deplină
a părților. În cazul în care nu sunteți satisfăcut, aveți dreptul de a vă transmite
preocupările către o autoritate națională de supraveghere în domeniul protecției datelor
și să descrieți situația în care s-a produs o presupusă încălcare a legislației aplicabile
privind protecția datelor.
10.Actualizări privind notificarea sau datele prelucrate și nerespectarea
prezentei notificări
Pentru a ne asigura că respectăm legislația privind protecția datelor, putem modifica
prezenta notificare în orice moment. Vă vom informa cu privire la orice modificări
efectuate. Orice încălcare a prezentei notificări trebuie raportată catre DPM/DPO relevant,
așa cum se indică mai jos.
Manageri relevanți pentru protecția datelor și responsabilii cu protecția datelor:
Romania:
Email: aar.gdpr@assaabloy.com

