
Consimțământ de prelucrare a datelor personale privind 
desfășurarea procesului de recrutare și selecție 

În primul rând vă mulțumim pentru încrederea acordată și pentru interesul manifestat față de rolurile 
deschise în cadrul companiei noastre.

Dorim să vă informăm că începand cu data de 25 mai 2018, Regulamentul privind protecția persoanelor 
fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 
date („Regulamentul”) va fi aplicat de toate statele membre ale Uniunii Europene, inclusiv de România. 
Prin urmare, este necesar acordul dumneavoastra expres și la obiect privind prelucrarea datelor cu 
caracter personal.

Mai jos vă redăm/explicăm modul în care gestionăm și tratăm datele dumneavoastre personale atunci 
când candidați la o poziție în cadrul companiei noastre.

1. Scopul acestui Consimțământ

Acest Consimțământ explică modul nostru de abordare a oricăror date personale pe care le colectăm 
de la dvs. sau pe care le-am obținut despre dvs. de la o terță parte și scopurile pentru care prelucrăm 
datele dvs. personale. De asemenea, indică drepturile pe care le aveți privind prelucrarea datelor dvs. 
cu caracter personal.

În cadrul acestui Consimțământ folosim termenul "prelucrare" pentru a acoperi toate activitățile care 
implică datele dvs. personale, inclusiv colectarea, manipularea, stocarea, partajarea, accesarea, 
utilizarea, transferul și eliminarea datelor.

Această Politică este destinată să vă ajute în luarea deciziilor în cunoștință de cauză atunci când 
solicitați să lucrați la sau cu compania ARCADE. Vă rugăm să acordați puțin timp pentru a îl citi și 
înțelege.

2. Ce date personale colectăm

ARCADE colectează informații de la și despre candidați în legătură cu oportunitățile de angajare sau 
colaborare disponibile. Aceste informații pot include CV-uri, documente de identificare, fotografii, 
înregistrări academice, cursuri sau certificări obținute, istoric de muncă, angajare și referințe.

ARCADE poate colecta date suplimentare de la dvs pe întreg parcursul procesului de recrutare, date 
care să ajute în vederea stabilirii potrivirii profilului și experienței avute cu cerințele postului la care ați 
aplicat.

ARCADE poate colecta date cu caracter personal din următoarele surse:

 Direct de la candidat: informații furnizate cu ocazia aplicării directe pentru o poziție vacantă, fie pe 
site, fie prin intermediul comunicării mail/fax.
 Informații de la terți: site-uri de job-uri, agenții de recrutare, recomandări, profil profesional publicat 
online pe diverse platforme, cum ar fi LinkedIn, Facebook.
 Informațiile colectate despre dumneavoastră:
a) numele și prenumele, adresa de domiciuliu și de reședință, datele de contact (incluzând email, 
număr de telefon, ID skype);
b) detalii privind studiile absolvite, calificarile, aptitudinile, abilitățile, competențele.
c) istoric profesional (locuri de muncă și angajatori, date de angajare, posturile ocupate);
d) alte date conținue în CV și/sau scrisori de intenție, care pot include fară a se limita: stare civilă, 
copii, serviciu militar, permis conducere, sexul, limbi străine vorbite, proiecte la care ați contribuit, 
premii/distincții, hobby-uri.

e) informații privind așteptările financiare din prezent, incluzând beneficii;
f) informații privind dreptul de a lucra în România (în cazul cetățenilor străini);
g) informații obținute în urma evaluărilor/testelor de aptitudini susținute;
h) informații obținute în urma interviurilor susținute;
i) informații obținute din verificarea referințelor;
j) Imagini tip fotografie/video având ca scop de identificare, cât și scop de legitimare în interes de 
securitate la prezentarea la intrerviu, teste, etc. în sediul companiei.
k) Alte date din categorii speciale de date doar în cazul în care acest lucru este permis de legile 
aplicabile, dacă prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod 
manifest de către dvs. sau am obținut consimțământul dvs. explicit.

3. Cum utilizăm datele cu caracter personal

ARCADE va prelucra datele dvs. personale numai în cazul în care este permis de lege pentru unul sau 
mai multe dintre scopurile prezentate mai jos. Nu toate scopurile prezentate mai jos vă vor fi aplicabile 
tot timpul.

 screening în vederea analizei privind compatibilitatea cu postul vacant;
 proces de comunicare directă cu dvs. prin email, SMS, sau apel telefonic, în vederea oferirii de 
detalii referitoare la posturile vacante, în vederea stabilirii interviurilor, participării la diferite activitați 
interactive (ex: concursuri), feedback-ul în urma procesului de recrutare și selecție la care ați participat, 
informații de ordin administrativ în procesul de angajare, dacă este cazul;
 procesul de testare al abilităților profesionale (lingvistice, atenție la detaliu, etc.)
 procesul de decizie al compatibilității cu poziția vacantă. Precum și stabilirea/comunicarea ofertei 
financiare.
 accesarea platformelor de testare on-line în scopul derulării procesului de recrutare;
 căutare candidați: în cursul activităților noastre de căutare, putem folosi datele personale pe care 
le-am colectat cu privire la candidați pentru a identifica oportunitățile profesionale despre care credem 
că ar putea fi de interes. Este posibil să contactăm din când în când potențialii candidați cu privire la 
astfel de oportunități.  
 pentru a primi informări/ newslettere.

4. Cine are acces la informații despre dvs.

Vor avea acces la informațiile dvs. și cele obținute/generate în cadrul procesului de recrutare și selecție 
următoarele persoane:
  echipa de recrutare și sau externă (agenției de recrutare care vă reprezintă);
  evaluatorii reprezentanți ai companiei pentru identificarea abilitaților mai sus menționate, inclusiv 
terți, conform politicii interne a companiei.
 managerul de departament și manager de resurse umane.  
 pot fi comunicate autorităților competente, conform celor autorizate de legile aplicabile.

5. Temeiul legal al prelucrării

În cazul în care folosim datele dvs. personale în cadrul procesului de recrutare, este în legătură cu 
faptul că este interesul nostru legitim să analizăm candidatura dvs. pentru a vă evalua potrivirea 
profilului și experienței avute cu cerințele necesare pentru orice poziție vacantă pentru care ați putea 
aplica la ARCADE. 

6. Stocarea datelor dvs. personale

Informațiile pot fi stocate pe o perioadă de maxim 12 luni calendaristice atât în format electronic pe 
serverele companiei, sau în alte sisteme IT, incluzând email-ul, cât și în format fizic. 

La sfârșitul celor 12 luni calendaristice, în cazul în care nu se va semna un contract individual de 
muncă, toate informațiile mele colectate vor fi șterse. În cazul în care se semnează un contract de 
angajare, datele dvs. vor fi transferate către structura administrativă a departamentului de Resurse 
Umane si reținute în arhivă, conform legii.

7. Confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale

Aplicăm măsuri tehnice, fizice și organizaționale adecvate, care sunt proiectate în mod rezonabil 
pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului 
neautorizat și împotriva altor forme ilegale de prelucrare. Accesul la datele personale este limitat la 
destinatarii autorizați pe baza necesității de a le cunoaște.
 
Toți partenerii noștri, angajații, consultanții, lucrătorii, operatorii și persoanele împuternicite 
(adică cei care prelucrează datele dvs. personale în numele nostru, în scopurile enumerate mai sus), 
care au acces la și sunt asociați cu prelucrarea datelor personale, sunt obligați la respectarea 
confidențialității acestor date personale și la garantarea aceluiași nivel de protecție ca cel furnizat 
de compania noastră.

Dreptul de ștergere

Ne puteți cere să ștergem sau să suprimăm datele dvs. personale în anumite circumstanțe, cum ar fi 
cazul în care nu mai avem nevoie de ele. Dacă aveți dreptul la ștergere și dacă am împărtășit datele 
dvs. personale altor persoane, le vom informa despre ștergerea datelor acolo unde este posibil. 
Dacă ne întrebați, unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune cu cine am 
împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.

În conformitate cu GDPR, putem să nu dăm curs unei cereri de ștergere a datelor dumneavoastră 
cu caracter personal în măsura în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau 
apărarea drepturilor noastre conferite de lege sau avem o obligație legală de prelucrare a datelor.

ARCADE nu ia decizii referitoare la dvs. prin prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin mijloace 
automate și nu folosește datele dvs. personale pentru crearea de profiluri.

8. CONSIMȚÂMÂNT de prelucrare a datelor cu caracter personal

Confirm că, în calitate de persoană vizată, am dreptul de a solicita de la operator accesul la datele 
mele cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestora, sau o limitare a prelucrării sau 
privind obiectul prelucrării, precum și dreptul la transferabilitatea datelor, dreptul de a-mi retrage 
consimțământul în orice moment, dreptul de a obține o copie după date.

Acordul meu este exprimat voluntar, însă prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară 
pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus. 

Cunosc faptul ca in cazul în care nu îmi acord consimțământul sau dacă transmit ulterior o solicitare 
de rectificare sau de ștergere a datelor mele și îmi retrag consimțământul, aceasta va însemna că 
datele mele cu caracter personal vor fi sterse, cu mentiunile de mai sus.

Prin trimiterea aplicatiei mele catre reprezentantii ARCADE, declar ca inteleg si consimt la prelucrarea 
datelor cu caracter personal in scopruile si conform celor mentionate mai sus.
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a) numele și prenumele, adresa de domiciuliu și de reședință, datele de contact (incluzând email, 
număr de telefon, ID skype);
b) detalii privind studiile absolvite, calificarile, aptitudinile, abilitățile, competențele.
c) istoric profesional (locuri de muncă și angajatori, date de angajare, posturile ocupate);
d) alte date conținue în CV și/sau scrisori de intenție, care pot include fară a se limita: stare civilă, 
copii, serviciu militar, permis conducere, sexul, limbi străine vorbite, proiecte la care ați contribuit, 
premii/distincții, hobby-uri.

e) informații privind așteptările financiare din prezent, incluzând beneficii;
f) informații privind dreptul de a lucra în România (în cazul cetățenilor străini);
g) informații obținute în urma evaluărilor/testelor de aptitudini susținute;
h) informații obținute în urma interviurilor susținute;
i) informații obținute din verificarea referințelor;
j) Imagini tip fotografie/video având ca scop de identificare, cât și scop de legitimare în interes de 
securitate la prezentarea la intrerviu, teste, etc. în sediul companiei.
k) Alte date din categorii speciale de date doar în cazul în care acest lucru este permis de legile 
aplicabile, dacă prelucrarea se referă la date cu caracter personal care sunt făcute publice în mod 
manifest de către dvs. sau am obținut consimțământul dvs. explicit.

3. Cum utilizăm datele cu caracter personal

ARCADE va prelucra datele dvs. personale numai în cazul în care este permis de lege pentru unul sau 
mai multe dintre scopurile prezentate mai jos. Nu toate scopurile prezentate mai jos vă vor fi aplicabile 
tot timpul.

 screening în vederea analizei privind compatibilitatea cu postul vacant;
 proces de comunicare directă cu dvs. prin email, SMS, sau apel telefonic, în vederea oferirii de 
detalii referitoare la posturile vacante, în vederea stabilirii interviurilor, participării la diferite activitați 
interactive (ex: concursuri), feedback-ul în urma procesului de recrutare și selecție la care ați participat, 
informații de ordin administrativ în procesul de angajare, dacă este cazul;
 procesul de testare al abilităților profesionale (lingvistice, atenție la detaliu, etc.)
 procesul de decizie al compatibilității cu poziția vacantă. Precum și stabilirea/comunicarea ofertei 
financiare.
 accesarea platformelor de testare on-line în scopul derulării procesului de recrutare;
 căutare candidați: în cursul activităților noastre de căutare, putem folosi datele personale pe care 
le-am colectat cu privire la candidați pentru a identifica oportunitățile profesionale despre care credem 
că ar putea fi de interes. Este posibil să contactăm din când în când potențialii candidați cu privire la 
astfel de oportunități.  
 pentru a primi informări/ newslettere.

4. Cine are acces la informații despre dvs.

Vor avea acces la informațiile dvs. și cele obținute/generate în cadrul procesului de recrutare și selecție 
următoarele persoane:
  echipa de recrutare și sau externă (agenției de recrutare care vă reprezintă);
  evaluatorii reprezentanți ai companiei pentru identificarea abilitaților mai sus menționate, inclusiv 
terți, conform politicii interne a companiei.
 managerul de departament și manager de resurse umane.  
 pot fi comunicate autorităților competente, conform celor autorizate de legile aplicabile.

5. Temeiul legal al prelucrării

În cazul în care folosim datele dvs. personale în cadrul procesului de recrutare, este în legătură cu 
faptul că este interesul nostru legitim să analizăm candidatura dvs. pentru a vă evalua potrivirea 
profilului și experienței avute cu cerințele necesare pentru orice poziție vacantă pentru care ați putea 
aplica la ARCADE. 

6. Stocarea datelor dvs. personale

Informațiile pot fi stocate pe o perioadă de maxim 12 luni calendaristice atât în format electronic pe 
serverele companiei, sau în alte sisteme IT, incluzând email-ul, cât și în format fizic. 

La sfârșitul celor 12 luni calendaristice, în cazul în care nu se va semna un contract individual de 
muncă, toate informațiile mele colectate vor fi șterse. În cazul în care se semnează un contract de 
angajare, datele dvs. vor fi transferate către structura administrativă a departamentului de Resurse 
Umane si reținute în arhivă, conform legii.

7. Confidențialitatea și securitatea datelor dvs. personale

Aplicăm măsuri tehnice, fizice și organizaționale adecvate, care sunt proiectate în mod rezonabil 
pentru a proteja datele personale împotriva distrugerii, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului 
neautorizat și împotriva altor forme ilegale de prelucrare. Accesul la datele personale este limitat la 
destinatarii autorizați pe baza necesității de a le cunoaște.
 
Toți partenerii noștri, angajații, consultanții, lucrătorii, operatorii și persoanele împuternicite 
(adică cei care prelucrează datele dvs. personale în numele nostru, în scopurile enumerate mai sus), 
care au acces la și sunt asociați cu prelucrarea datelor personale, sunt obligați la respectarea 
confidențialității acestor date personale și la garantarea aceluiași nivel de protecție ca cel furnizat 
de compania noastră.

Dreptul de ștergere

Ne puteți cere să ștergem sau să suprimăm datele dvs. personale în anumite circumstanțe, cum ar fi 
cazul în care nu mai avem nevoie de ele. Dacă aveți dreptul la ștergere și dacă am împărtășit datele 
dvs. personale altor persoane, le vom informa despre ștergerea datelor acolo unde este posibil. 
Dacă ne întrebați, unde este posibil și legal să facem acest lucru, vă vom spune cu cine am 
împărtășit datele dvs. personale, astfel încât să îi puteți contacta direct.

În conformitate cu GDPR, putem să nu dăm curs unei cereri de ștergere a datelor dumneavoastră 
cu caracter personal în măsura în care prelucrarea este necesară pentru stabilirea, exercitarea sau 
apărarea drepturilor noastre conferite de lege sau avem o obligație legală de prelucrare a datelor.

ARCADE nu ia decizii referitoare la dvs. prin prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal prin mijloace 
automate și nu folosește datele dvs. personale pentru crearea de profiluri.

8. CONSIMȚÂMÂNT de prelucrare a datelor cu caracter personal

Confirm că, în calitate de persoană vizată, am dreptul de a solicita de la operator accesul la datele 
mele cu caracter personal și rectificarea sau ștergerea acestora, sau o limitare a prelucrării sau 
privind obiectul prelucrării, precum și dreptul la transferabilitatea datelor, dreptul de a-mi retrage 
consimțământul în orice moment, dreptul de a obține o copie după date.

Acordul meu este exprimat voluntar, însă prelucrarea datelor mele cu caracter personal este necesară 
pentru a îndeplini scopurile descrise mai sus. 

Cunosc faptul ca in cazul în care nu îmi acord consimțământul sau dacă transmit ulterior o solicitare 
de rectificare sau de ștergere a datelor mele și îmi retrag consimțământul, aceasta va însemna că 
datele mele cu caracter personal vor fi sterse, cu mentiunile de mai sus.

Prin trimiterea aplicatiei mele catre reprezentantii ARCADE, declar ca inteleg si consimt la prelucrarea 
datelor cu caracter personal in scopruile si conform celor mentionate mai sus.


