Notificarea BNPP privind securitatea informațiilor pentru recrutare
20.09.2018

În cadrul BNP Paribas S.A. Paris Sucursala București (denumită, în continuare, „BNPP") admitem
faptul că securitatea datelor este importantă și suntem dedicați respectării celor mai înalte standarde
de prelucrare a datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația aplicabilă în România și
Uniunea Europeanǎ. Am elaborat prezenta Notificare privind Securitatea Datelor pentru a vă informa
cu privire la modalitățile în care BNPP va utiliza informațiile pe care le transmiteți BNPP prin e-mail,
sau în orice alt mod, cu ocazia transmiterii unei solicitǎri de participare în cadrul procesului de
recrutare pentru un post sau în cadrul procesului de căutare a unui loc de muncă.
La citirea prezentei Notificări privind Securitatea Datelor, vă rugăm să rețineți faptul că „Date cu
Caracter Personal” (în prezenta Notificare, denumite „Date” sau „Datele Dvs.”) înseamnă orice
informații sau set de informații din care putem, în mod direct sau indirect, să vă identificăm personal,
în special prin trimitere la un element de identificare, ex.: nume și prenume, adresă de email, nr. de
telefon etc.
Ori de câte ori în prezenta Notificare privind Securitatea Datelor sunt menționați termenii „subscrisa”,
„noi” sau „Societatea”, aceștia se referă la operatorul Datelor Dvs. cu Caracter Personal în
conformitate cu prezenta Notificare, și anume BNP Paribas S.A. Paris Sucursala București, adresă
Str. Banu Antonache nr. 40-44, etaj 5, sector 1, București, care ar putea fi interesată să vă ofere un
loc de muncă sau care decide în alt fel care dintre Datele Dvs. sunt colectate și modul în care acestea
vor fi utilizate.
În conformitate cu legislația aplicabilă în România în materia protecției datelor, vă solicităm să acordați
timpul necesar citirii prezentei Notificări în întregime și să confirmați că ați înțeles informațiile cuprinse
în aceasta, pentru a putea proceda la transmiterea solicitǎrii Dvs. pentru postul dorit în cadrul BNPP.
În ceea ce privește colectarea și prelucrarea anumitor tipuri de Date ale Dvs., ar putea fi necesar să
vă exprimați consimțământul, după cum se arată mai jos în prezenta Notificare privind Securitatea
Datelor.
CE TIPURI DE DATE VOM PRELUCRA
Notificarea privind Securitatea Datelor se referă la toate Datele pe care hotărâți sau sunteți rugați să le
transmiteți în legătură cu solicitarea Dvs. pentru un anumit post, inclusiv următoarele:
a.

Date de identificare: nume, adresă de email, nr. de telefon, sau alte informații de contact;

b.

Date legate de solicitare cu privire la locul de muncă: CV, scrisoare de intenție, experiență profesională
anterioară, educație, calificări suplimentare, sau alte informații cu privire la calificările și experiența Dvs.
profesională, alte competențe și abilități, interese profesionale etc. pe care le supuneți atenției subscrisei
în timpul procesului de recrutare;

c.

Verificări preliminare angajării: note de interviu, evidențe/rezultatele verificărilor preliminare angajării,
informații incluse în CV-ul candidaților și/sau orice formulare depuse.

d.

Imaginea: Nu solicităm candidaților să includă fotografii în cadrul documentației depuse pentru locul de
muncă. Este la latitudinea Dvs. dacă doriți să transmiteți în mod voluntar astfel de Date;

e.

Identificarea postului avut in vedere și cerințe personale: tipul locului de muncă dorit, salariul dorit,
disponibilitatea de relocare, sau alte preferințe legate de locul de muncă pe care doriți să le transmiteți în
mod voluntar;

f.

Referințe: scrisori de referință, nume și informații de contact în legătură cu persoanele care furnizează
referințele.
NOTĂ: În cazul în care hotărâți să includeți scrisori de referință la solicitarea Dvs., este responsabilitatea
Dvs. să obțineți consimțământul persoanelor care furnizează referințele și să le informați cu privire la
scopurile în care Datele acestora ar putea fi prelucrate de către subscrisa (pe baza prezentei Notificări
privind Securitatea Datelor) înainte de a ne transmite informațiile cu caracter personal ale persoanelor
respective.
Vom contacta direct persoanele care pot oferi referințe în legătură cu Dvs., cu excepția cazului în care
vă exprimați explicit consimțământul în legătură cu această abordare, după cum urmează:

Sunt de acord ca persoanele menționate în CV-ul meu, care pot oferi referințe în legătură cu
subsemnatul, să fie contactate de BNPP în legătură cu procesul de recrutare al BNPP, la care
am aplicat. □Da □Nu
Nu solicităm candidaților să includă nicio Categorie Specială de Date (origine rasială sau etnică,
opinii politice, convingeri religioase sau filosofice, sau apartenență la sindicat și prelucrarea datelor
genetice, datelor biometrice în scopul identificării unice a persoanei fizice, date în legătură cu starea de
sănătate sau date referitoare la viața sexuală sau orientarea sexuală) în cadrul documentelor depuse
în cadrul procesului de recrutare. Vă rugăm să nu includeți Date de acest fel.
și
g.

Orice alte informații pe care hotărâți să le comunicați, în mod voluntar: hobby-uri, interese, planuri
profesionale, cum ați aflat despre oferta de muncă, care sunt motivele pentru care ați trimis depus
aceastǎ cerere, stare civilă, nivel salarial etc.

Puteți alege ce tipuri de informații ne transmiteți în cadrul participării la procesul de recrutare. În
general, informațiile menționate la literele: a), b), c) și e) vor trebui în mod obligatoriu transmise, pentru
ca subscrisa să poată analiza cererea Dvs. pentru un anumit post. Astfel, în cazul în care hotărâți să
nu ne transmiteți Datele respective, este posibil să nu putem prelucra cererea Dvs. în etapele
ulterioare ale procesului de recrutare.
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În anumite situații, Anunțul de loc de muncă ar putea menționa categorii suplimentare de Date
necesare pentru o anumită funcție (vezi p. f) și g) de mai sus). În acest caz, furnizarea informațiilor
respective ar putea de asemenea fi considerată obligatorie (vă rugăm să verificați din nou Anunțul
pentru postul de care sunteți interesat).
Transmiterea oricăror alte informații este lăsată în întregime la latitudinea Dvs. și va fi considerată
opțională.
Facem mențiunea că, în cazul alegerii funcției pentru care ați aplicat, categoriile de Date de mai sus
vor face mai departe parte din dosarul Dvs. de angajat ținut de BNPP (mai multe informații vor fi
furnizate când veți începe să desfășurați activitatea).
[Mai târziu în proces sau în timpul interviurilor, v-am putea solicita să vă exprimați consimțământul
înainte de a obține informații suplimentare de la terți (ex.: foști angajatori pentru referințe transmise cu
respectarea legislației naționale etc) sau vă vom notifica, dacă acest lucru este impus prin lege, că am
obținut datele respective de la terți.]
SCOPURILE PRELUCRĂRII
Orice Date transmise de Dvs. în procedura de recrutare vor fi prelucrate numai în scopurile analizei și
evaluării eligibilității Dvs. în calitate de candidat pentru un loc de muncă, pentru o anumită funcție, dar
și în vederea îndeplinirii obligațiilor noastre legale și de conformitate interne, și anume:


Pentru evaluarea competențelor, calificărilor și intereselor Dvs. prin raportare la oportunitățile de carieră,
pentru menținerea legăturii în timpul procesului de recrutare, inclusiv pentru contactarea Dvs. telefonică
și invitarea la interviuri, schimbul de oferte și condițiile de angajare etc;



Pentru verificarea informațiilor Dvs., pentru efectuarea de verificări interne de conformitate și conflict de
interese și pentru realizarea de verificări a referințelor/antecedentelor personale (dacă acest lucru este
impus prin lege sau face obiectul consimțământului Dvs. explicit);



Pentru a comunica cu Dvs. și pentru a vă informa în legătură cu alte oportunități de carieră (dacă avem
consimțământul Dvs. pentru a vă include în baza noastră de date de competențe, vezi mai jos);



Pentru asigurarea securității și protecției organizației noastre, rețele IT și informații privind Societatea;



Pentru perfecționarea procesului de recrutare; și



Apărare juridică, dacă este necesar – pentru a ne apăra în orice acțiune judiciară sau în instanță;

Dacă, în viitor, va fi necesară prelucrarea datelor Dvs. cu caracter personal într-un alt scop
decât cele menționate mai sus, vă vom transmite informații cu privire la scopul respectiv și
orice alte informații relevante. Dacă este necesar, v-am putea solicita să vă exprimați
consimțământul înainte de prelucrarea Datelor Dvs. în alte scopuri.
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Facem mențiunea că, în situația în care veți fi selectați pentru funcția pentru care ați aplicat,
categoriile de Date menționate mai sus vor fi prelucrate în continuare în scopul angajării (mai multe
informații vor fi comunicate când veți începe să desfășurați activitate).
TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS.
Pentru a putea prelucra Datele Dvs. în campaniile noastre de prelucrare, ne vom baza pe diferite
temeiuri juridice, inclusiv:


Consimțământul Dvs. în sensul că BNPP poate prelucra toate Datele incluse în CV-ul Dvs. și
documentele aferente, pe care ni le-ați transmis când ați hotărât să rǎspundeţi

ofertei noastre de

angajare și să transmiteți CV-ul Dvs. și documentele aferente, după citirea prezentei Notificări privind
Securitatea Datelor; și/sau


Necesitatea de a stabili o relație contractuală cu Dvs. sau de a face demersuri în această direcție, la
solicitarea Dvs.; și/sau



Necesitatea ca subscrisa să îndeplinească obligațiile legale cu privire la campaniile de recrutare și/sau
tipul reglementat de activitate pe care o desfășurăm; și/sau



Necesitatea de a urmări interesele noastre legitime, inclusiv;
- pentru a asigura că organizația noastră, rețelele IT și informațiile sunt sigure;
- pentru a administra și, în general, pentru a desfășura activitatea în cadrul Societății și la nivelul BNPP;
și
- pentru a proteja interesele și drepturile subscrisei în cazul în care sunt desfășurate anchete, sunt
suspectate sau dovedite încălcări ale legii.



Consimțământul Dvs. explicit (numai dacă acest lucru este impus sau permis prin lege).

NOTĂ: În cazul în care ne bazăm pe consimțământul Dvs. ca temei legal pentru prelucrarea Datelor Dvs., vă puteți
retrage acest consimțământ în orice moment, prin transmiterea unei Solicitări de Retragere la următoarea adresă
de e-mail: ro.hr.info.gdpr@bnpparibas.com sau prin contactarea directă a Responsabilului nostru cu Protecția
Datelor (vezi secțiunea CUM NE PUTEȚI CONTACTA). Începând de la primirea Retragerii Dvs., orice Date la care se
referă Retragerea respectivă vor fi șterse din dosarele și evidențele noastre.

VERIFICAREA ANTECEDENTELOR PERSONALE
Având în vedere activitatea desfășurată de Societate, pentru anumite funcții ar putea fi nevoie de
efectuarea unor verificări suplimentare a antecedentelor personale, pentru îndeplinirea obligațiilor de
conformitate statutară și internă și proceduri de conflicte de interese și pentru a verifica eligibilitatea
Dvs. de a lucra în cadrul BNPP.
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În acest sens, putem colecta date suplimentare referitoare la Dvs. de pe platforme de rețele sociale pe
care aveți un profil public. Acestea vor include, în principal, rețele sociale profesionale (ex.: LinkedIn
etc), dar numai în măsura în care acest lucru este relevant pentru postul la care ați aplicat.
PROCES DECIZIONAL AUTOMATIZAT
Nu folosim Procese decizionale automatizate, inclusiv crearea de profiluri, în legătură cu
candidații la locuri de muncă în cadrul procesului de recrutare.

PENTRU CE PERIOADĂ VOM PĂSTRA DATELE DVS.
Dorim să păstrăm Datele Dvs. până la ocuparea funcției vacante. Nu putem estima o perioadă exactă
în care va fi finalizată campania de recrutare, însă suntem de părere că această perioadă nu va
depăși mai mult de 3 luni și vom finaliza în momentul în care un candidat acceptă oferta noastră
pentru funcția pentru care ați fost avut în vedere.
La încheierea perioadei respective, vom șterge toate Datele Dvs. transmise în procesul de recrutare,
cu excepția cazului în care v-ați exprimat consimțământul pentru păstrarea Datelor Dvs. în baza
noastră de date pentru viitoarele campanii de recrutare. În acest din urmă caz, vă rugăm să analizați
și să completați formularul de consimțământ aici:
Îmi exprim consimțământul pentru BNPP în vederea prelucrării datelor mele cu caracter personal în
vederea viitoarelor campanii de recrutare, pentru o perioadă maximă de 6 luni de la finalizarea
prezentei proceduri de recrutare: □Da □Nu
Facem mențiunea că, în situația în care sunteți selectați pentru funcția pentru care ați aplicat,
categoriile de Date de mai sus vor fi în continuare prelucrate în cadrul dosarului Dvs. de angajat în
cadrul BNPP. Temeiul pentru această prelucrare îl constituie interesul legitim al BNPP de a completa
dosarul Dvs. de angajare cu CV-ul și cu alte Date obținute în timpul procesului de recrutare (mai multe
informații vă vor fi comunicate în momentul în care veți începe activitatea).
DREPTURILE DVS. ÎN CALITATE DE PERSOANĂ VIZATĂ
În ceea ce privește Datele Dvs. transmise în vederea procesului de recrutare, aveți dreptul de a
solicita Societății accesul, rectificarea și/sau ștergerea Datelor sau a anumitor categorii de Date sau
restricționarea prelucrării, dar și dreptul la portabilitatea datelor.
De asemenea, aveți dreptul de a formula opoziție în orice moment, pe motive ce țin de situația
concretă, față de prelucrarea oricărei categorii de Date bazată pe interesul nostru legitim (vezi
secțiunea TEMEIURILE LEGALE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR DVS. de mai sus). În această situație, nu
vom mai prelucra aceste Date decât dacă putem demonstra că avem un interes legitim prevalent
pentru prelucrarea în continuare a Datelor.
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Pentru exercitarea drepturilor Dvs. în conformitate cu Regulamentul General privind Protecția Datelor
(UE) 2016/679, puteți transmite o solicitare scrisă, datată și semnată la următoarea adresă: București,
Str. Banu Antonache nr. 40-44, etaj 5, sector 1,
și/sau prin e-mail la adresa:
ro.hr.info.gdpr@bnpparibas.com .

Solicitarea Dvs. va fi analizată și vă vom trimite un răspuns în termen de 30 de zile, în conformitate cu
Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679.
Pentru informații suplimentare cu privire la drepturile persoanei vizate, vă rugăm consultați Politica
subscrisei
privind
Securitatea
Datelor,
care
poate
fi
accesată
aici
[https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf.].

ACCESUL ȘI DEZVĂLUIREA DATELOR DVS.
Departamentul de Resurse Umane al BNPP (și responsabilii de recrutare) vor avea acces la Datele
Dvs. în scopurile enumerate mai sus. În cazul în care sunt implicați terți (cum ar fi societăți de
recrutare externe) în procesul de recrutare, aceștia vor avea acces în funcție de necesități și vor fi
supuși condițiilor de confidențialitate și prin prezenta Notificare privind Securitatea Datelor.
Având în vedere activitatea desfășurată de Societate și apartenența subscrisei la grupul corporativ
BNPP, anumite Date colectate de subscrisa în cadrul procesului de recrutare ar putea fi dezvăluite
către alți membri ai grupului BNPP, către parteneri contractuali (furnizori de servicii, cum ar fi agenție
de recrutare, furnizori de servicii IT) care desfășoară activitate în numele Societății sau al grupului
BNPP, precum și transferate din România către alte țări, inclusiv în afara UE, dacă acest lucru este
necesar scopului vizat.
În acest sens, BNPP a luat măsuri adecvate de siguranță, cu respectarea dispozițiilor legislative,
pentru a asigura că acești terți, denumiți și „Persoană(e) împuternicită(e) de operator", își îndeplinesc
obligațiile în ceea ce privește protecția Datelor Dvs. și au implementat, în plus, măsuri tehnice și
organizatorice adecvate pentru protejarea Datelor Dvs. Persoana(ele) împuternicită(e) de operator au
aceleași obligații de protejare a datelor Dvs. cu caracter personal rezultate din Regulamentul General
privind Protecția Datelor (UE) 2016/679, prin care este ținută și subscrisa.
TRANSFERUL DATELOR DVS.
Orice transferuri ale Datelor Dvs. către Persoanele împuternicite de operatorul de date menționate mai
sus se vor realiza numai după respectarea cerințelor de siguranță și a altor cerințe de reglementare
impuse prin legislația din România și din UE. În situația în care jurisdicții non-UE nu sunt aprobate prin
decizii adecvate ale Comisiei Europene, transferurile către acestea vor fi realizate numai pe baza
Clauzelor Contractuale Standard implementate, aprobate de Comisia Europeană (disponibile la
adresa:
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/modelcontracts-transfer-personal-data-third-countries_en)
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Îmi exprim consimțământul pentru ca BNPP să transfere datele subsemnatului cu caracter personal
către țări terțe (non-UE), după cum s-a specificat mai sus: □Da □Nu
CUM VOM SECURIZA DATELE DVS.?
Admitem că avem o responsabilitate de a proteja informațiile pe care ni le-ați transmis. BNPP ia
măsurile tehnice, organizatorice și legale adecvate pentru a proteja informațiile transmise de
Dvs., inclusiv servere sigure, firewall și criptarea datelor transmise de Dvs.. Pentru informații
suplimentare în legătură cu măsurile de securitate aplicate de subscrisa, vă rugăm să
consultați Politica subscrisei privind Securitatea Datelor, ce poate fi accesată aici
[https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf.].

CUM NE PUTEȚI CONTACTA
Vă rugăm să ne transmiteți orice întrebări cu privire la Notificarea privind Securitatea Datelor,
să solicitați o copie a Datelor Dvs. sau să solicitați accesul, ștergerea, rectificarea sau
actualizarea Datelor Dvs. sau să vă retrageți consimțământul față de prelucrarea Datelor Dvs.
cu caracter personal sau a anumitor categorii de date (vezi mai sus) sau în cazul în care doriți
să ne adresați orice întrebare legată de siguranță și securitate, către Responsabilul pentru
Protecția Datelor, la adresa de mai jos:
BNP Paribas SA Sucursala București, Str. Banul Antonache nr. 40-44, etaj 5, sector 1, cod poștal 011665,
București, România,
Adresă de e-mail: zuzana.dubska@hellobank.cz, sau la următoarele adrese: ro.gdpr.cib@bnpparibas.com și
ro.hr.info.gdpr@bnpparibas.com,
Nr. de telefon +420 257 080 892, mobil +420 731 428 329

PLÂNGERI CĂTRE AUTORITĂȚI LOCALE
De asemenea, aveți dreptul de a formula o plângere la autoritatea națională de supraveghere
pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau să inițiați acțiune juridică, în conformitate
cu Regulamentul General privind Protecția Datelor (UE) 2016/679.
Astfel, în cazul în care nu sunteți mulțumiți de modalitatea în care prelucrăm Datele Dvs. sau de
răspunsul primit la orice solicitare din partea Dvs., aveți dreptul de a formula o plângere
oficială la [Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal].
Detalii complete cu privire la cerințele de conținut și formă pentru plângeri pot fi găsite în
secțiunea
plângeri
de
pe
pagina
de
internet
a
ANSPDCP:
https://
www.dataprotection.ro/index.jsp?page=Modele_de_plangere, iar informațiile de contact pentru
transmiterea plângerii sunt după cum urmează:
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INFORMAȚII DE CONTACT:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU
CARACTER PERSONAL (ANSPDCP) ADRESĂ: BDUL. G-RAL GHEORGHE MAGHERU NR. 28-30, SECTOR 1,
COD POȘTAL 010336, BUCUREȘTI, ROMÂNIA,
E-MAIL: ANSPDCP@DATAPROTECTION.RO;
NR. TELEFON: +40.318.059.211; FAX +40.318.059.602;
Confirm că am citit și am înțeles Notificarea de mai sus privind Securitatea Datelor, precum și
drepturile de care beneficiez în ceea ce privește prelucrarea Datelor subsemnatului în timpul și în
scopul procesului de recrutare la BNPP în conformitate cu legislația din România și din UE. În cazurile
în care mi-am exprimat consimțământul separat pentru prelucrarea anumitor categorii de Date în
Notificarea de mai sus privind Securitatea Datelor, confirm că acest consimțământ a fost liber
exprimat, este specific, informat și neechivoc, și sunt pe deplin conștient că pot retrage
consimțămintele în orice moment și prin parcurgerea unei proceduri simple, după cum s-a specificat în
prezenta Notificare privind Securitatea Datelor.
□Da □Nu
[buton TRANSMITERE]
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