
Vă mulțumim pentru interesul dvs. într-o 
carieră în cadrul SGS ROMANIA S.A. 
(”Societatea”). Protejarea datelor dvs. 
personale este importantă pentru Grupul SGS, 
care a adoptat principii aplicabile în acest 
domeniu conform prevederilor din Politica SGS 
privind confidențialitatea datelor disponibilă 
la https://www.sgs.com/en/privacy-at-sgs. 
Înainte de a începe, vă rugăm să citiți cu 
atenție Notificarea privind confidențialitatea 
candidatului pentru a înțelege ce date 
cu caracter personal colectăm pe durata 
procesului de recrutare, ce facem cu acele 
informații și ce drepturi aveți.

1. OPERATORUL DE DATE ȘI INFORMAȚIILE DE 
CONTACT
SGS ROMANIA S.A. o societate înmatriculată 
în Romania cu sediul social în Bucuresti, 
Calea Serban Voda, nr. 38, Sector 4; este 
răspunzătoare, în calitate de operator, pentru 
colectarea informațiilor cu privire la candidații 
noștri potențiali, actuali sau foști pentru 
angajare (denumite în continuare ”Date cu 
caracter personal”). 

Dacă aveți orice întrebări sau observații 
referitoare la prezenta Notificare, vă rugăm să 
ne contactați: 

• prin email la Privacy.RO@sgs.com sau 

• sau utilizând formularului online de solicitare 
disponibil la https://www.sgs.com/en/online-
privacy-statement/privacy-request-form; sau 

• aătre Departamentul RU al societății la 
următoarea adresă: irina.constantin@sgs.
com. 

2. CATEGORIILE ȘI TIPURILE DE DATE 
COLECTATE ȘI PRELUCRATE
Pentru candidații potențiali, actuali și foști, 
colectăm informații de identificare de bază 
cum ar fi nume, titulatură, funcție, istoric 
profesional, experiență și detalii de contact. 

Dacă aplicați activ pentru un rol, colectăm de 
obicei: 

• contacte detaliate și informații personale 
(nume, domiciliu și adresa de afaceri, 
telefon, adrese de email, sex, data și locul 
nașterii, cetățenie, funcție, titulatură, poze, 
carte de identitate, numere de pașaport și 
alte numere de identificare naționale după 
cum este solicitat, țara de reședință;

• date de identificare colectate prin navigarea 
pe acest website și comunicare electronică, 
cum ar fi cookies, adrese IP, nume de 
utilizator și parole;

• informații legate de educație, instruire și 
angajare (ex. remunerarea la angajatorul 
dvs actual, date de angajare legate 

de angajatorul dvs actual, evaluare 
performanței prin interviu și scoruri în orice 
testare online, informații legate de funcție 
cum ar fi titulatura funcției și abilități legate 
de limbă); 

• informații trimise ca parte a cererii dvs;

• orice alte date similare categoriilor 
menționate mai sus, prelucrate în contextul 
unui proces de aplicare pentru un post 
online.

De cele mai multe ori colectăm date direct de 
la dumneavoastră. Cu toate acestea, putem 
colecta date cu caracter personal și indirect 
de la terți cum ar fi agenții de recrutare, 
furnizori de verificări de background sau din 
surse disponibile publicului cum ar fi furnizori 
de servicii de rețele sociale orientate pe 
domeniul angajării. 

3. BAZA LEGALĂ ȘI SCOPURILE ÎN CARE 
PRELUCRĂM DATE CU CARACTER PERSONAL 
Societatea va prelucra Datele dvs. cu caracter 
personal cu un anumit scop, iar prelucrarea va 
viza exclusiv datele relevante pentru atingerea 
acestui scop după cum este explicat mai jos: 

a. Pentru îndeplinirea obligațiilor contractuale 

Datele dvs cu caracter personal sunt 
necesare pentru a ne îndeplini obligațiile 
contractuale către dvs și să luăm măsuri 
pre-contractuale la solicitarea dvs, cum ar 
fi pregătirea contractului de muncă pentru 
dvs ca urmare a unei decizii de a vă face o 
ofertă de angajare.

b. În contextul intereselor noastre legitime  

Dacă acest lucru este necesar și fără 
prejudicierea confidențialității sau 
drepturilor și libertăților fundamentale ale 
candidaților, Societatea va prelucra Datele 
dvs. cu caracter personal și în alte scopuri 
decât executarea contractului, în virtutea 
intereselor legitime ale Societății urmărite 
direct de către SGS sau de către un terț. 
Aceste interese legitime pot include:

• realizarea unor activități de recrutarea, cum 
ar fi caracterul potrivit al unor calificări ale 
unui candidat, verificarea existenței oricăror 
conflicte de interese existente sau posibile 
sau orice alte restricții care pot altfel să 
restricționeze sau să împiedice angajarea 
candidatului în cadrul SGS; 

• verificarea acurateței informațiilor dvs cu 
caracter personal pe durata procesului de 
recrutare prin screening al backgroundului; 

• gestionarea evidențelor noastre de RU și 
punerea Datelor dvs cu caracter personal 
la dispoziție în cadrul Grupului SGS și 
actualizarea bazelor noastre de date pentru 
recrutare; 

• securitatea sistemelor noastre IT, arhitecturii 
și rețelei; 

• transferul către un cumpărător potențial, 
cesionar, partener de fuziune sau vânzător 
și consultanților acestora în legătură cu 
orice transfer sau fuziune efectivă sau 
posibilă a afacerii sau activelor SGS, parțial 
sau în totalitate.

c. Ca urmare a consimțământului dvs  

Dacă v-ați exprimat acordul cu privire 
la prelucrarea Datelor dvs. în anumite 
scopuri, această prelucrare este efectuată 
legal, în baza consimțământului dvs. 
Consimțământul este opțional și vă 
puteţi retrage acordul în orice moment. 
Aceasta se aplică și în cazul retragerii 
declarațiilor de consimțământ acordate 
Societății înainte de intrarea în vigoare 
a GDPR, în 25 mai 2018. Pentru evitarea 
tuturor neînțelegerilor, retragerea 
consimțământului nu va afecta caracterul 
legal al prelucrării datelor anterior retragerii 
consimțământului.

d. Datorită obligațiilor statutare sau legale 
sau în interesul publicului și pentru a proteja 
interesele vitale cum ar fi asigurarea unui 
acces pentru persoane cu dizabilități în 
sediul nostru pentru interviuri sau întâlniri 
acolo unde este cazul  

Dacă Datele pe care le colectăm sunt 
necesare pentru îndeplinirea obligațiilor 
legale sau reglementate ale Societății sau 
pentru încheierea unui acord cu dvs. sau 
dacă sunt necesare în scopuri legitime, în 
cazul în care Societatea nu poate colecta 
aceste date personale, nu va putea continua 
procesul de recrutare și/sau nu își va putea 
îndeplini obligațiile contractuale (caz în care 
Societatea vă va informa în mod adecvat).

4. CINE ARE ACCES LA DATELE DVS. ȘI CUM 
VOR FI PRELUCRATE
4.1 În cadrul Grupului SGS 

Datele dvs vor fi partajate în cadrul 
departamentelor de Resurse Umane ale 
Societății și altor funcții de afaceri (e.g. line 
management) pentru a vă evalua cererea, 
verifica referințele, verifica informațiile dvs și 
să vă poată contacta cu privire la o funcție.

Informațiile dvs de contact pot fi de asemenea 
folosite pentru a îmbunătăți experiența dvs 
legată de cererea de angajare și procesul 
de recrutare RU al SGS. De exemplu, vi se 
poate solicita să participați la studii legate 
de recrutare. Participarea dvs la aceste studii 
este complet voluntară. Date dvs pot fi de 
asemenea utilizate în scopuri juridice, de 
reglementare și statistice.
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Dacă cererea dvs. are succes, datele dvs vor 
fi utilizate pentru administrarea personalului 
inclusiv stabilirea unei evidențe de personal și 
în scopuri de management.

Dacă cererea dvs nu are succes, putem face 
referire la informațiile pe care le trimiteți în 
cazul în care depuneți o cerere ulterioară și 
putem încerca să vă contactăm prin adresa 
de email sau la numărul de telefon furnizat de 
dvs în cazul în care devine disponibil ulterior un 
post pentru care dvs sunteți potrivit/a.

4.2 În afara Grupului SGS 

De obicei transferăm Datele cu caracter 
personal terților, în afara Societății, pentru 
finalizarea scopurilor enumerate în clauza 3 de 
mai sus: 

• prestatori terți de servicii cum ar fi prestatori 
de sisteme IT, furnizori de găzduire, furnizori 
de servicii cloud, furnizori de baze de date, 
și terți care desfășoară verificări pre-
angajare asupra posibililor angajați. Fiecare 
dintre acești prestatori de servicii a semnat 
contracte pentru protejarea informațiilor dvs 
cu caracter personal.

• un cumpărător potențial, cesionar, partener 
de fuziune sau vânzător și consultanților 
acestora în legătură cu orice transfer sau 
fuziune efectivă sau posibilă a afacerii sau 
activelor SGS, parțial sau în totalitate, sau 
orice drepturi sau interese conexe, sau 
pentru a achiziționa o afacere sau a intra 
într-o fuziune;

• referenții pe care ni i-ați furnizat pe durata 
procesului de recrutare și interviurilor; 
șiorice destinatar legitim al comunicărilor 
solicitate prin lege sau reglementări.

5. TRANSFERUL INFORMAȚIILOR DVS. ÎN ALTE 
ȚĂRI
SGS este o societate care operează la 
nivel global. Datele dvs. pot fi utilizate prin 
urmare la nivel global în legătură cu procesul 
de recrutare de către SGS. Înțelegeti că 
datele dvs pot fi prelucrate de SGS în țări 
în care legislația privind confidențialitatea 
datelor este posibil să nu fie atât de strictă 
ca în țara dvs. În cazul în care datele dvs. 
sunt transferate în afara SGS, vom înființa 
măsuri de prevenire corespunzătoare pentru 
a ne asigura că acest transfer este realizat 
în conformitate cu regulile aplicabile privind 
protecția datelor. Pentru a asigura acest 
nivel de protecție al informațiilor dvs. 
personale, SGS poate apela la un contract 
privind transferul de date cu destinatarii 
terți, cu clauze contractuale standard, 
aprobate de către Comisia Europeană sau 
se poate asigura că jurisdicția către care 
sunt transferate acestea face obiectul unei 
decizii de adecvare a Comisiei Europene 
sau Scutului de confidențialitate UE-SUA. 
Puteți solicita informații suplimentare în 

această privință și puteți obține o copie a 
măsurilor de protecție relevante exercitându-
vă drepturile stipulate mai jos. În cazul în care 
SGS transferă Datele dvs cu caracter personal 
către alte societăți din grup, ne bazăm pe 
clauze contractuale standard. Prin continuarea 
utilizării acestui website, acceptați faptul 
că informațiile dvs. pot fi transferate în 
modalitățile menționate mai sus.

6. CÂT TIMP SUNT ARHIVATE DATELE DVS.
Vom păstra Datele cu caracter personal 
doar pe durata necesară îndeplinirii scopului 
pentru care au fost colectate sau pentru 
îndeplinirea cerințelor politicilor interne sau 
de reglementare legale. Datele cu privire la 
candidații care nu au fost angajați pentru 
roluri în cadrul Societății sunt păstrate pentru 
cel puțin 12 luni și cel mult 24 de luni de la 
data la care vă notificăm că cererea dvs cea 
mai recentă nu a avut succes; și datele cu 
privire la candidații care au fost angajați 
sunt tratate conform Notificării privind 
confidențialitatea angajaților care vă va fi 
furnizată în momentul în care vă alăturați 
Societății. 

Cu toate acestea, dacă un candidat dorește 
să-și înlăture datele sale personale din bazele 
noastre de date de recrutare, acesta poate 
face o solicitare așa cum este descris în 
secțiunea 7 de mai jos, pe care o vom revizui 
conform celor stipulate în aceasta.

7. CARE VĂ SUNT DREPTURILE ȘI CUM LE 
PUTEȚI EXERCITA 
Informațiile dvs. vor fi accesibile așa cum 
este necesar pentru cererea dvs de angajare, 
luând în considerare nevoia noastră de a 
respecta cerințele conform legii (legilor) 
aplicabile. Putem să vă reținem Informațiile 
pentru a putea să vă contactăm în cazul în 
care se ivește în viitor un post liber potrivit. 
Dacă nu doriți să fiți avut în vedere pentru o 
oportunitate de angajare viitoare, vom șterge 
Informațiile dvs. la solicitarea dvs.

Aveți dreptul de a solicita acces la și de a 
obține o copie a Datelor dvs cu caracter 
personal așa cum sunt prelucrate de 
Societate. În cazul în care considerați că orice 
informații pe care le deținem cu privire la 
dvs sunt incorecte sau incomplete, puteți de 
asemenea solicita corectarea Datelor dvs cu 
caracter personal.

De asemenea puteți:

• să vă opuneți prelucrării Datelor dvs. cu 
caracter personal;

• să solicitați ștergerea Datelor dvs. cu 
caracter personal;

• să solicitați restricția asupra prelucrării 
Datelor dvs. cu caracter personal; și/sau

• să vă retrageți consimțământul obținut de 

SGS de a prelucra Datele dvs. cu caracter 
personal (fără ca această retragere să 
afecteze legalitatea oricărei prelucrări care a 
avut loc înainte de retragere).

Societatea va onora aceste solicitări, retrageri 
sau opuneri după cum este cerut de regulile 
aplicabile privind protecția datelor dar 
aceste drepturi nu sunt absolute; nu se aplică 
întotdeauna și pot fi angajate exonerări. De 
obicei, ca răspuns la o solicitare, noi vom 
solicita să vă verificați identitatea și/sau 
să furnizați informații care să ne ajute să 
înțelegem mai bine solicitarea dvs. În cazul 
în care nu putem onora solicitarea dvs, vom 
explica motivul.

Pentru a vă exercita drepturile de mai sus, 
vă rugăm să trimiteți un email la detaliile de 
contact menționate în secțiunea 1 de mai 
sus.

Depunem eforturi pentru menținerea 
unei bune relații cu clienții noștri și să 
soluționăm posibilele probleme într-un 
mod satisfăcător pentru dvs. Dacă sunteți 
nemulțumiți de răspunsul Societății sau 
de modul în care sunt prelucrate Datele dvs. 
personale, vă rugăm să ne informați și vom 
investiga preocuparea dvs. În cazul în care în 
continuare nu sunteți mulțumit de răspunsul 
SGS, aveți dreptul de a depune o plângere la 
autoritatea dvs locală pentru protecția Datelor 
cu caracter personal.

8. CUM PROTEJĂM DATELE CU CARACTER 
PERSONAL 
Societatea implementează măsuri tehnice și 
organizatorice adecvate pentru a proteja datele 
personale contra distrugerii neautorizate, 
accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, 
utilizării necorespunzătoare, dezvăluirii sau 
accesării și contra oricăror alte forme de 
procesare ilicite. Aceste măsuri de securitate 
au fost implementate cu luarea în considerare 
a tehnologiilor de ultimă generație, a costului 
de implementare a acestora, a riscurilor 
asociate procesării și a naturii Datelor cu 
caracter personal, cu o atenție specială 
acordată datelor sensibile. În particular, 
Societatea este dedicată conștientizării, 
activităților legate de confidențialitate și 
instruirii pentru a se asigura că Datele nu 
sunt partajate sau dezvăluite persoanelor 
neautorizate.

9. ACTUALIZĂRI LA ACEASTĂ NOTIFICARE
Prezenta notificare a fost actualizată ultima 
dată în 31.10.2018 si Poate fi supusă unor 
modificări. Orice modificări sau adăugări 
ulterioare la prelucrarea Datelor cu 
caracter personal așa cum sunt descrise 
în prezenta Notificare care vă pot afecta 
vă vor fi comunicate prin canalele normale 
corespunzătoare.
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