Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal
Allianz Tiriac Asigurari SA, cu sediul social in strada Caderea Bastiliei n 8 0 -8 4, Sec tor 1 , 0 1 06 16 Buc ur esti,
inregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/15882/1994, C.I.F. 6120740, tel 021 2082 222 („Allianz-Tir iac ”
sau „Operatorul”), in vederea recrutarii, colecteaza si prelucreaza datele personale, in conformitate cu
prevederile legale in materie de prelucrare a datelor cu caracter personal si libera circulatie a a cestor da te.
Rolul prezentei informari este de a explica modul in care datele dumneavoastra per sonale s unt uti lizate s i
scopul in care acestea sunt folosite. Va rugam sa cititi aceasta informare cu atentie.
Cine este responsabil de prelucrarea Datelor dumneavoastra cu caracter personal?
Compania este responsabila pentru prelucrarea Datelor cu caracter personal ale candidatilor. In cazul
mentionat mai sus, Compania este considerata operator de date conform definitiei in vigoare, pr evazuta de
legile si regulamentele referitoare la protectia datelor. Astfel, Compania decide asupra scopurilor si mijloacelor
de prelucrare a Datelor dumneavoastra cu caracter personal.
Pentru semnarea documentatiei contractuale, Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi stocate de
catre CertSign care este responsabil de identificarea video la distanta pentru perfectarea semnaturii electronice
calificatea utilizata in vederea semnarii documentatiei contractuale di n s fera r aporturilor de munc a si de
obtinerea consimtamantului pentru prelucrarea datelor biometrice necesare in vederea perfectarii semnatur ii
electronice calificate. Datele biometrice necesare constau in imagini video/inregistrari audio ce vor fi captate s i
stocate de catre furnizorul autorizat/acreditat conform cerintelor Regulamentuliu European eIDAS(91 0/201 4)
in materia semnaturii electronice la distanta.
Categorii de date personale ce pot fi prelucrate de catre Operator in activitatea de recrutare angajati:
(1) Date personale de identificare (nume, prenume, adresa, data nasterii, telefon, email, CNP). Da tele s unt
necesare in vederea identificarii candidatului.
(2) Date cu caracter personal privind educatia si experienta profesionala (istoric educatie si training,
calificari, certificari, ocupatie, functie, istoric profesional). Datele s unt nec esare i n veder ea evaluarii
candidatului.
(3) Informatii cu privire la locatia, imaginea si inregistrarile video ale persoanelor fizice (inregistrarile vi deo
captate de camerele de supraveghere instalate la sediile Operatorului). Datele sunt necesare i n vederea
asigurarii securitatii si protectiei in locatiile Operatorului.
Scopul in care datele personale sunt utilizate
Operatorul colecteaza si prelucreaza datele dumneavoastra personale in urmatoarele scopuri:
a) Recrutare, administrare/utilizare semnatura electronica (simpla, avansata si/sau calificata)
b) verificare integritate, conflict de interese;
c) asigurarea masurilor de securitate necesare (supraveghere video);
Colectarea si prelucrarea datelor dumneavoastra pentru scopurile mentionate mai sus, are ca temei:


o obligatie legala a Operatorului;




consimtamantul dumneavoastra;
interesul legitim al Operatorului, pentru verificarea integritatii si conformitatii persoanelor vizate.

Transferul datelor personale in afara tarii
Operatorul nu transfera datele dumneavoastra colectate in scop de recrutare in afara Romaniei.
Stocarea datelor personale
Datele personale vor fi stocate atat timp cat este necesar pentru scopurile mentionate mai sus sau pe perioada
de timp prevazuta de dispozitiile legale generale in acord cu Nomenclatorul Ar hivistic a plicabil l a nivelul
Operatorului.

Drepturile pe care le aveti in ceea ce priveste datele dumneavoastra personale
In legatura cu prelucrarea datelor cu caracter personal in baza conditiilor specificate in Regulamentul pr iv ind
protectia datelor la nivel european 679/2016 va puteti exercita oricare dintre urmatoarele drepturi:
(1) Dreptul de acces la datele cu caracter personal
Va permite sa obtineti din partea noastra o confirmare a faptului ca Operatorul prelucr eaza sau nu date
personale care va privesc si ce astfel de date sunt prelucrate. In cazul in care datele cu caracter per sonal
care va privesc, nu sunt colectate de la dumneavoastra, orice informatii disponibile privind sursa acestora,
in cazurile in care nu avem o interdictie legala privind divulgarea sursei.
(2) Dreptul la rectificare
Presupune dreptul de a solicita rectificarea sau actualizarea datelor cu car acter per sonal inex acte s au
incomplete care va privesc sau completarea acestora, atunci cand acestea sunt incomplete.
(3) Dreptul la stergerea datelor sau „dreptul de a fi uitat”
Presupune dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal care va privesc, in anumite
circumstante, precum (i) datele personale nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care
au fost colectate sau prelucrate, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ilegal, (iii) prelucrarea datelor
a avut loc pe baza consimtamantului dumneavoastra, iar acesta a fost retras.
(4) Dreptul de a va retrage consimtamantul
Consimtamantul poate fi retras in orice moment, atunci cand prelucrarea datelor cu caracter personal care
va privesc a fost efectuata pe baza consimtamantului dumneavoastra.
(5) Dreptul la restrictionarea prelucrarii
Presupune dreptul de a solicita si de a obtine restrictionarea prelucrarii datelor cu caracter per sonal c are
va privesc, in anumite circumstante, precum (i) dumneavoastra contestati exactitatea datelor, pe perioada
ce ne-ar permite verificarea exactitatii acelor date, (ii) datele dumneavoastra au fost prelucrate ile gal, i ar
dumneavoastra va opuneti stergerii acestora, solicitand restrictionarea utilizarii lor.
(6) Dreptul la opozitie
Presupune ca, in orice moment, aveti dreptul de a va opune, din motive legate de situatia par ticulara i n
care va aflati, prelucrarii datelor cu caracter personal in anumite circumstante, precum (i ) prelucr area a
fost efectuata in interesul nostru legitim sau (ii) prelucrarea are drept scop marketi ngul direc t, i nclusiv
crearea de profiluri pe baza respectivelor dispozitii.
(7) Dreptul de nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor
dumneavoastra, inclusiv crearea de profiluri care produc efecte juridice sau care va afecteaza
semnificativ.
Presupune ca aveti dreptul de a solicita interventie umana din partea O per a torului, de a va ex prima
punctul de vedere si de a contesta decizia.
(8) Dreptul de a depune o plangere la noi si/sau la autoritatea competenta privind protectia datelor
(9) Dreptul de a va adresa justitiei
Pentru exercitarea acestor drepturi, precum si pentru i ntrebari suplimentare cu privire la aceasta informare sau
in legatura cu utilizarea de catre Allianz-Tiriac a datelor personale, va rugam sa ne contactati alegand or icar e
din modalitatile de comunicare descrise mai jos, precizand numele dumneavoastra, adresa postala sau de email
(in functie de modalitatea prin care doriti sa comunicam), numarul de telefon si scopul cererii.
Ne puteti contacta:


prin email - la adresa: datepersonale@allianztiriac.ro;



personal - la oricare din punctele de lucru Allianz-Tiriac;




printr-o cerere transmisa prin posta la adresa Strada Caderea Bastiliei, nr. 80-84, sector 1, Bucuresti;
telefonic - la numarul: 021 20 19 100.

