INFORMARE
privind prelucrarea datelor cu caracter personal
în cadrul procesului de selecție și recrutare

S.C.“Informatică Feroviară”-S.A., cu sediul în București, str.Gării de Nord nr.1, având număr de
înregistrare la Registrul Comerțului J40/10636/2001, CUI 14966210, telefon 0212232778, prin prezenta
vă informăm următoarele:













S.C.“Informatică Feroviară”-S.A. colectează și prelucrează datele cu caracter personal ale
candidaților în scopul organizării procesului de selecție și recrutare. Prelucrarea este necesară
în vederea realizării demersurilor de încheiere a unui contract individual de muncă;
Aceste date sunt prelucrate de personalul din cadrul Compartimentului Resurse Umane și sunt
comunicate membrilor Comisiei de examinare, respectând caracterul lor confidențial;
Pentru candidații admiși la concurs/examen documentele obținute în procesul de selecție și
recrutare care conțin și date cu caracter personal se transferă în dosarul de personal al
angajatului aflat la Compartimentul Resurse Umane;
Documentele obținute în procesul de selecție și recrutare, care conțin și date cu caracter
personal, ale candidaților care nu au reușit la concursul/examenul de angajare vor fi
distruse/șterse în termen de 1 lună după finalizarea procesului de selecție și recrutare;
CV-urile candidaților care au participat la interviu, dar nu s-au calificat pentru a participa la
concurs, vor fi distruse/șterse în termen de 1 lună de la finalizarea procesului de selecție și
recrutare;
În situația în care, vă solicităm scrisori de recomandare, vom procesa date cu caracter personal
referitoare la opiniile pe care autorii acelor recomandări le au despre dumneavoastră. În acest
caz, sursa datelor dumneavoastră cu caracter personal vor fi persoanele respective. De
asemenea, în acest caz vom prelucra date cu caracter personal privind autorii acelor scrisori și
privind alte persoane identificate sau identificabile menționate în documentele respective.
Pentru asigurarea securității accesului fizic în sediul central, S.C. “Informatică Feroviară”-S.A.
utilizează sisteme de control acces dotate cu camere de supraveghere video, precum și
înregistrarea unor date de identificare ale vizitatorilor în Registrul aflat la poarta de acces.
Datele cu caracter personal obținute prin aceste mijloace pot fi utilizate numai în scopul derulării
unor analize și raportări interne sau la solicitarea organelor abilitate;
S.C. “Informatică Feroviară”-S.A. asigură drepturile persoanelor vizate conform Regulamentul
nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date:
 Dreptul de a fi informat în urma solicitării primită de la persoana vizată,
 Dreptul de acces al persoanelor vizate, la datele personale,
 Dreptul la rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care privesc persoana vizată,
 Dreptul de ștergere sau ”Dreptul de a fi uitat”. Persoana vizată are dreptul de a obţine din
partea S.C. ”Informatică Feroviară”-S.A. ştergerea datelor cu caracter personal cu excepția
cazurilor în care legea nu prevede altfel,
 Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor cu caracter personal,
 Dreptul la portabilitatea datelor cu caracter personal.
Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa cu o cerere scrisă, cuprinzând date relevante
de identificare, datată și semnată, adresată Responsabilului cu protecția datelor din cadrul
societății noastre, la adresa de email dpo@infofer.ro, urmând a primi răspuns în termenul
prevăzut de lege.
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