Stimate candidat,
De la data de 25 mai 2018 a început să-și producă efecte Regulamentul UE nr. 679/2016
(„GDPR”) care reglementează în mod unitar, atât în România, cât și în celelalte state ale
Uniunii Europene activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal aparținând
persoanelor fizice.
În conformitate cu actul normativ sus-menționat, prin „date cu caracter personal”, se
înțeleg orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă direct sau
indirect (denumită generic „persoană vizată”), în special prin referire la (i) un element de
identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un
identificator online sau la (ii) unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale
fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale etc. Activitatea de
prelucrare a datelor cu caracter personal înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni
efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter
personal.
Verida Credit IFN – S.A. („Verida”) este o societate pe acțiuni înființată, autorizată și care
funcționează în conformitate cu legislația din România care guvernează instituțiile
financiare nebancare și activitățile de creditare desfășurate de aceste instituții. Verida are
sediul social în București, bulevardul Lascăr Catargiu nr.17, sector 1, este înmatriculată la
Registrul Comerțului sub nr. J40/3565/2008, are cod unic de înregistrare 23388565 și este
înregistrată la Banca Națională a României în Registrul General sub nr. RG-PJR-41110229/27.05.2008, precum și în Registrul Special sub nr. RS-PJR-41110071/09.05.2012, care acționează în calitate de operator de date și prelucrează datele
dumneavoastră pe parcursul procesului de selecție.
Verida colectează aceste date cu caracter personal, fie direct de la dvs., în situația în care
ne trimiteți CV-ul și/sau alte informații ca răspuns la anunțurile noastre de recrutare sau
atunci când vă prezentați la interviuri în vederea angajării, fie din surse terțe - de exemplu
platforme online pentru locuri de muncă sau rețele de socializare. Categoriile de date cu
caracter personal pe care le prelucrează Verida sunt minimale și vizează elemente de
identificare a persoanei fizice, date de contact, date privind studiile finalizate, date privind
foști și actuali angajatori. Datele sunt colectate și prelucrate în scopul utilizării lor în cadrul
selecțiilor organizate de Verida pentru ocuparea locurilor de muncă disponibile.
Operațiunile de colectare și prelucrare efectuate de Verida se limitează strict la datele cu
caracter personal necesare îndeplinirii scopurilor sus-menționate, pe durata procesului de
recrutare.
În conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. b) și f) GDPR, Verida poate să sa prelucreze date cu
caracter personal atunci când sunt necesare pregătirii și încheierii unui contract cu dvs.,
precum și în interesul său legitim de a-și recruta personal pentru desfășurarea activității.
Societatea „Verida Credit IFN” – S.A., București, bulevardul Lascăr Catargiu, nr. 17, Sector 1, cod poștal 010662, telefon:
021.308.33.11, fax: 021.302.38.10, email: contact@verida.ro, Număr de ordine în Registrul Comerțului J40/3565/2008, Cod unic de
înregistrare 23388565, Număr de ordine în Registrul general al BNR RG-PJR-41-110229/27.05.2008, Număr de ordine în Registrul
Special al BNR RS-PJR-41-110071/09.05.2012, Număr de evidență în Registrul de evidență a prelucrării datelor cu caracter personal
9259, Capital social 19.876.801,60 RON, Cont IBAN RO 86 RZBR 0000 0600 1068 0679 deschis la Raiffeisen Bank

Dacă furnizați Verida date cu caracter personal despre reprezentanții actualilor/ foștilor
angajatori sau persoanele de la care aveți o recomandare, este responsabilitatea dvs. să îi/le
informați cu privire la drepturile lor referitoare la aceste date cu caracter personal și să îi
anunțați ca este posibil sa dezvăluiți Verida datele lor cu caracter personal în scopurile
menționate. Sunteți, de asemenea, responsabil pentru obținerea consimțământului acestor
persoane (cu excepția cazului în care puteți oferi un astfel de consimțământ în numele
acestora) daca acest consimțământ este cerut prin lege pentru colectarea, utilizarea,
stocarea, transferul și prelucrarea datelor lor cu caracter personal.
Verida asigură prelucrarea datelor cu caracter personal în condiții de maximă siguranță și
exclusiv pentru scopurile sus-menționate. De asemenea, Verida se asigură că personalul
său, precum și alte persoane care pot avea în mod legal acces la datele cu caracter personal
se conformează obligațiilor privind protecția datelor personale.
În cadrul Verida, datele dvs. cu caracter personal pot fi accesate de către personalul
responsabil cu procesul de recrutare, administratorii de sisteme, dar și managementul
Verida. Datele dvs. cu caracter personal pot fi, de asemenea, transferate către următoarele
tipuri de destinatari: (i) furnizori externi care oferă servicii către Verida și care pot, în
această calitate, să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal și (ii) autorități
publice, inclusiv autoritățile fiscale, autoritățile responsabile cu ocuparea forței de muncă,
autoritățile de reglementare și organe de cercetare penală, în măsura necesară pentru a se
conforma cu cerințele de raportare și cu alte cerințe legale.
Vom păstra datele dvs. cu caracter personal pe toată perioada recrutării, precum și o
perioadă de 12 luni de la încetarea procesului de selecție, această perioadă este avută în
vedere pentru parcurgerea procesului de selecție pentru funcția pe care ați aplicat și, dacă
este cazul, pentru utilizarea acestor date în cadrul altui proces de selecție. În anumite
circumstanțe, putem păstra datele cu caracter personal pentru perioade mai lungi de timp,
dacă această operațiune va fi necesară în conformitate cu cerințele legale.
Verida implementează măsuri tehnice și organizatorice împotriva distrugerii accidentale
sau ilegale, a pierderii, a modificării, a dezvăluirii sau a accesului neautorizat sau împotriva
oricărei alte forme de prelucrare ilegală.
În vederea protejării adecvate a datelor cu caracter personal, persoanele fizice beneficiază
de următoarele drepturi principale instituite de Regulamentul UE nr. 679/2016:
▪

dreptul la informare – pot fi solicitate informații privind activitățile de prelucrarea a
datelor personale;

▪

dreptul la rectificare – poate fi solicitată rectificarea datelor personale inexacte sau le
puteți completa;

▪

dreptul la ștergerea datelor – poate fi solicitată ștergerea datelor, în cazul în care
prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege;
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▪

dreptul la restricționarea prelucrării – poate fi solicitată restricționarea prelucrării în
cazul în care contestați exactitatea datelor, precum și în alte cazuri prevăzute de lege;

▪

dreptul la retragerea consimțământului – poate fi solicitată retragerea
consimțământului de prelucrare a datelor cu caracter personal în cazurile prevăzute de
lege;

▪

dreptul la portabilitatea datelor – pot fi primite, în anumite condiții, datele personale
pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau poate fi solicitat
ca respectivele date să fie transmise altui operator;

▪

dreptul la opoziție –vă puteți opune, în special, prelucrărilor de date care se întemeiază
pe interesul nostru legitim;

▪

dreptul de a nu fi supus unei proces individual automatizat – poate fi solicitată și
obținută intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare, vă puteți exprima
propriul punct de vedere cu privire la aceasta și puteți contesta decizia.

Mecanismul concret de exercitare a drepturilor sus-menționate este reglementat de
dispozițiile art. 15-22 din Regulamentul UE nr. 679/2016, act normativ care poate fi
consultat în forma oficială accesând pagina de internet: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN.
Responsabilul Verida cu protecția datelor personale poate fi contactat (i) prin poștă sau
curier, la adresa noastră din București, bulevardul Lascăr Catargiu, nr. 17, sector 1, cod
poștal 010662, (ii) prin poștă electronică la adresa: dpo@verida.ro, (iii) prin fax la nr. 021
302 38 10 sau (iv) la nr. de telefon 021.302.38.00.
De asemenea, vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor
cu Caracter Personal („ANSPDCP”) la următoarele coordonate de contact: (i) prin poștă
sau curier la adresa din București, bulevardul General Gheorghe Magheru nr. 28-30, sector
1, cod poștal 010336, (ii) prin poștă electronică la adresa: anspdcp@dataprotection.ro, (iii)
prin fax la nr. 0318.059.602 sau (iv) la nr. de telefon 0318.059.211.
Alte informații relevante cu privire la protecția datelor cu caracter personal puteți obține
prin accesarea paginii http://www.dataprotection.ro/?page=Regulamentul_nr_679_2016
de pe portalul de internet al ANSPDCP, precum și prin accesarea paginii
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/rights-citizens_ro de pe
portalul de internet al Comisiei Europene.
Cu sinceritate,
Echipa Verida
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