INFORMARE PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA PRELUCRĂRII
DATELOR CU CARACTER PERSONAL

I. Informații generale
Confidențialitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal reprezintă una dintre
preocupările principale ale S.C. BRAICAR S.A. cu sediul în Brăila, Bulevardul
Independentei, bloc B2, parter, în calitate de operator de date.
Acest document are rolul de a vă informa cu privire la procedurile de protecție a datelor
dumneavoastră - candidați și aplicanți - cu caracter personal colectate si prelucrate in
procesul de recrutare si selecție, doar pentru ocuparea posturilor vacante.
II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate
În vederea deșfășurării procesului de recrutare și selecție SC Braicar SA va prelucra
urmatoarele date cu caracter personal: numele și prenumele, data nașterii, domiciliul,
fotografie, CI, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în
contextul editarii CV precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod
direct în contextul dovedirii competentelor profesionale
Pentru respectarea principiului minimizarii datelor prelucrate vom colecta strict numai
acele date necesare desfășurării procesului de recrutare și selecție.
Datele cu caracter personal colectate se vor păstra într-un spațiu securizat, sub cheie la
care accesul este limitat doar celor implicați în procesul de recrutare / persoana
responsabilă;
III. Scopurile și temeiurile prelucrării
Furnizarea datelor dumneavoastră cu caracter personal are ca scop desfășurarea
procesului de recrutare și selecție în vederea angajării pentru ocuparea posturilor
vacante. Vă informăm în mod expres că trimiterea CV-ului pentru participarea la
concurs constituie exprimarea acordului dumneavoastră pentru prelucrarea de către
S.C. BRAICAR S.A. a datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal
colectate vor fi utilizate exclusiv pentru procesul de recrutare și selecție.
Temei: Prelucrarea datelor dumneavoastră pentru scopul enunțat este necesară în
baza obligațiilor legale ale firmei. Furnizarea datelor dumneavoastră în acest scop este
necesară. Refuzul furnizării datelor poate avea drept consecință imposibilitatea ca S.C.
BRAICAR S.A. să respecte obligațiile legale privind derularea activităților specifice
procesului de recrutare și selecție și deci imposibilitatea dumneavoastră de a participa
la concurs.

IV. Durata de prelucrare a datelor
S.C. BRAICAR S.A. va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal atât cât
este necesar pentru realizarea scopurilor de prelucrare menționate mai sus.
Datele personale ale candidaților si aplicanțior (CV, poze, copii diplome, etc.) colectate
cu ocazia procesului de recrutare, care nu au trecut selecția,vor fi sterse imediat dupa
inchiderea pozitiei scoase la concursul de angajare. Pot fi păstrate în baza de date la
departamentul de resurse umane, timp de 1an, datele personale ale candidaților și
aplicanților ale căror calificări, competențe și criterii stabilite de comisia de selecție fac
obiectul activității S.C. BRAICAR S.A. pentru a putea fi contactați dacă apar posturi
vacante pentru cei care se pot califica, iar trimiterea CV-ului reprezintă acordul si
consimtamantul lor in acest sens.
În cazul în care doriți să nu vă mai fie prelucrate datele cu caracter personal sau dacă
doriți ștergerea datelor, vă puteți exercita dreptuirle detaliate la punctul VII de mai jos.
Vă asigurăm că personalul implicat in procesul de recrutare si selecție este responsabil
de regulile privind protecția datelor conform Regulamentului 679/2016 având pregătirea
profesioanlă adecvată a personalului din domeniul public.

V. Dezvăluirea datelor cu caracter personal
Pentru îndeplinirea scopurilor de prelucrare S.C. BRAICAR S.A. poate dezvălui datele
dumneavoastră către entități în următoarele cazuri:
- în vederea solicitării de informații cu privire la cazierul judiciar doar dacă acest
lucru este justificat de specificul locului de muncă pentru care recrutați
- atunci când dezvăluirea datelor cu caracter personal este prevăzută de lege
VI. Transferul datelor cu caracter personal
Datele cu caracter personal furnizate către S.C. BRAICAR S.A. nu vor fi tansferate
decât în situațiile prevăzute de lege
VII. Drepturile de care beneficiați
În condițiile prevăzute de legislația în materia prelucrării datelor cu caracter personal, în
calitate de persoane vizate, beneficiați de următoarele drepturi:
► dreptul la informare, respectiv dreptul de a primi detalii privind activitățile de
prelucrare efectuate de către S.C. BRAICAR S.A. conform celor descrise în prezentul
document;
► dreptul de acces la date, respectiv dreptul de a obține confirmarea din
partea S.C. BRAICAR S.A. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal,
precum și detalii privind activitățile de prelucrare precum modalitatea în care sunt

prelucrate datele, scopul în care se face prelucrarea, destinatarii sau categoriile de
destinatari ai datelor, etc;
► dreptul la rectificare, respectiv dreptul de a obține corectarea, fără întârzieri
justificate, de către S.C. BRAICAR S.A. a datelor cu caracter personal inexacte/
nejustificate, precum și completarea datelor incomplete; Rectificarea/ completarea va fi
comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în
care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.
► dreptul la ștergerea datelor, fără întârzieri nejustificate, („dreptul de a fi
uitat”), în cazul in care se aplică unul dintre următoarele motive:
- acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru
care au fost colectate sau prelucrate;
- în cazul în care este retras consimțământul și nu există niciun alt temei
juridic pentru prelucrare;
- în cazul în care persoana vizată se opune prelucrării și nu există
motive legitime care să prevaleze;
- în cazul în care datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;
- în cazul în care datele cu caracter personal trebuie șterse pentru
respectarea unei obligații legale;
► dreptul la restricționarea prelucrării în măsura în care :
- persoana contestă exactitatea datelor, pe o perioadă care ne permite
verificarea corectitudinii datelor;
- prelucrarea este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor
cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;
- operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul
prelucrării, dar persoana vizată i le solicită pentru constatarea,
exercitarea sau apărarea unui drept în instanță;
- persoana vizată s-a opus prelucrării (altele decât cele de marketing
direct), pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile
legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale persoanei vizate.
► dreptul la portabilitatea datelor, respectiv (i) dreptul de a primi datele cu
caracter personal într-o modalitate structurată, folosită în mod obișnuit și într-un format
ușor de citit, precum și (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise de către S.C.

BRAICAR S.A. către alt operator de date, în măsura în care sunt îndeplinite condițiile
prevăzute de lege;
► dreptul la opoziție – în ceea ce privește activitățile de prelucrare se poate
exercita prin transmiterea unei solicitări conform celor indicate mai jos;
- în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se
află persoana vizată, ca datele care o vizează să fie prelucrate în temeiul interesului
legitim al S.C. BRAICAR S.A. sau în temeiul interesului public, cu excepția cazurilor în
care S.C. BRAICAR S.A. poate demonstra că are motive legitime și imperioase care
justifică prelucarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților
persoanelor vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept
în instanță;
- în orice moment, în mod gratuit și fără nicio justificare, că datele care o
vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct.
► dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automate, respectiv
dreptul de a nu fi subiectul unei decizii luate numai pe baza unor activități de prelucrare
automate, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care privesc
persoana vizată sau o afectează în mod similar într-o măsură semnificativă;
► dreptul de a vă adresa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a
Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sau instanțelor competente, în măsura în
care considerați necesar.
Pentru orice întrebări suplimentare cu privire la modul în care datele cu caracter
personal sunt prelucrate și pentru a vă exercita drepturile menționate mai sus, vă rugăm
să vă adresați la adresele de email: braicarsa@yahoo.com ;
datecontactdpo@gmail.com.
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