
Nota de informare destinata candidatilor
 
  
 Compania ANNABELLA SRL, cu sediul social în com SURAIA, sat SURAIA,str.Principală I, nr.23, 
jud.Vrancea, J38/233/2020, reprezentata prin Dorina Mutu, in calitate de operator de date cu caracter 
personal, va folosi datele cu caracter personal pe care le furnizati despre dumneavoastra in cadrul unui 
proces de recrutare cu respectarea legilor aplicabile privind confidentialitatea si protectia datelor cu caracter 
personal.
Transmiterea CV-ului nu obliga compania sa aiba in vedere candidatura dumneavoastra, sa va acorde un 
interviu sau sa va faca o oferta de munca. 
 
         Date cu Caracter Personal Colectate
 
Colectam datele dumneavoastra cu caracter personal atunci cand ne transmiteti CV-ul dumneavoastra sau 
cand candidati pentru un loc de munca prin intermediul unui formular de inregistrare online sau un 
website de cautare de locuri de munca ori atunci cand datele dumneavoastra cu caracter personal ne sunt 
transmise de terte entitati de recrutare. Datele cu caracter personal pe care le colectam si le folosim in 
legatura cu dumneavoastra constau in urmatoarele tipuri de date:

• Informatii personale (cum sunt numele, titulatura, data nasterii, adresa, adresa de email, numarul de 
telefon, nationalitatea, genul, semnatura, locul nasterii);

• Detaliile privind cursurile de calificare absolvite ( studii absolvite); 
• Locurile de munca anterioare (inclusiv CV-ul si datele de contact ale persoanelor care va 

recomanda);
• Alte informtii pe care ni le furnizati in mod voluntar (precum fotografia dumnavoastra).  
           Scopurile si Temeiul Juridic pentru Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

 
Datele cu caracter personal pe care le prelucram sunti folosite de Societate in scopul:

• de a incheia un contract de munca cu dumneavoastra;
• intereselor legitime ale Societatii in legatura cu administrarea, respectiv pentru a stabili daca 

corespundeti rolului pentru care ati aplicat si pentru a va informa in legatura cu evolutia 
candidaturii dumneavoastra; si

Daca va opuneti colectarii si folosirii unora dintre datele cu caracter personal prelucrate in scopul 
indeplinirii obligatiilor legale ale Societatii sau in vederea incheierii contractului de munca, nu vom putea 
prelucra CV-ul dumneavoastra.
Daca ne puneti la dispozitie datele cu caracter personal ale unor terte parti (cum sunt informatiile despre 
persoanele care va recomanda), trebuie sa va asigurati ca notificati respectiva terta persoana inainte de a ne 
comunica datele sale personale, prezentandu-i acesteia prezenta Nota de Informare, sa ii explicati faptul ca 
datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate conform prezentei Note de Informare si sa ii obtineti 
acordul, acolo unde este cazul.
  

          Destinatarii Datelor cu Caracter Personal
 

 Furnizorii de servicii.  Societatea poate transfera datele dumneavoastra cu caracter personal catre 
societati care ne furnizeaza servicii si care actioneaza ca persoane imputernicite, cum ar fi furnizorii IT, in 
scopul dezvoltarii sistemului si pentru suport tehnic. Furnizorii de servicii sunt obligati sa pastreze 



confidentialitatea datelor dumneavoastra cu caracter personal si nu le este permis sa foloseasca datele cu 
caracter personal in niciun alt scop decat acela de a presta serviciile pe care ni le furnizeaza.

• Partenerii de afaceri. Este posibil sa dezvaluim datele dumneavoastra cu caracter personal catre 
partenerii nostri de afaceri, daca acest lucru este necesar in cadrul procesului de selectie a 
candidatilor, cum ar fi agentiile online de recrutare (website-urile de recrutare), furnizorii de 
platforme de oferte de locuri de munca.

• Terte parti atunci cand este prevazut de lege. Este posibil sa dezvaluim datele dumneavoastra cu 
caracter personal catre o terta parte, daca acest lucru este necesar in vederea respectarii unei obligatii 
legale sau a unei decizii emise de o autoritate judiciara, o autoritate publica sau un organ 
guvernamental, ori daca dezvaluirea este necesara pentru asigurarea securitatii nationale, pentru 
aplicarea legii sau din alte motive de importanta publica.

• Terte persoane cu acordul dumneavoastra. Este de asemenea posibil sa distribuim datele 
dumneavoastra cu caracter personal catre alte terte parti, cu acordul dumneavoastra.

 
               Transferul International de Date cu Caracter Personal
 
   Compania ANNABELLA SRL nu transferă datele dumneavoastră către destinatari cu sediul în afara 
Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European. 

  Pastrarea Datelor Dumneavoastra cu Caracter Personal
 
Datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi pastrate doar pe perioada de timp necesara in mod 
rezonabil pentru atingerea scopurilor prevazute in prezenta nota si pe termenul impus de legea aplicabila. 
In cazul in care candidatura dumneavoastra este respinsa, datele dumneavoastra cu caracter personal pot fi 
pastrate la dosar timp de 6 luni  pentru procesul de recurutare si pot fi folosite pentru oportunitati viitoare 
de angajare. 
 
  Drepturile Dumneavoastra
 
In calitate de persoana vizata, aveti dreptul de a solicita accesarea, rectificarea sau stergerea datelor 
dumneavoastra cu caracter personal sau restrictionarea prelucrarii acestora sau de a va opune prelucrarii de 
catre noi a datelor dumneavoastra cu caracter personal. Puteti de asemenea sa solicitati portabilitatea 
datelor si sa contestati anumite decizii automate pe care le-am putea adopta in ceea ce va priveste, daca 
respectivele decizii au efecte juridice sau consecinte de o insemnatate similara. Noi nu desfasuram in 
general un astfel de proces decizional automatizat dar, in cazul in care vom intreprinde acest lucru, va vom 
comunica clar cazurile in care sunt luate astfel de decizii.
Aveti de asemenea dreptul de a depune o plangere la autoritatea de supraveghere a protectiei datelor din 
tara dumneavoastra de resedinta.
  

Datele de Contact
 
In cazul in care doriti sa aflati mai multe despre operatiunile noastre de prelucrare ne  puteti contacta la:  
adresa de e-mail de e-mail:dataprotection@annabella.ro,fax 4 0250 746 131, fie pe adresa de 
corespondenta din Ramnicu Valcea, Str. Barajului, Nr.52, jud. Valcea. 
.
 



 


