
INFORMARE DESPRE PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – pentru candidați 

Stimate Candidat! 

În urma transmiterii candidaturii Dvs vă atragem atenția asupra următoarelor aspecte: 

- în CV, pe lângă datele de contact (nume, adresă e-mail, număr de telefon), în primul 

rând se vor menționa educația și experiența profesională relevantă ocupării postului 

vizat. În cazul în care furnizați și alte informații, acestea vor tratate ca date personale. 

- Referitor la aplicația Dvs., puteți oricând să solicitați ștergerea aplicației și a 

documentelor trimise. Trimiteți solicitarea în acest sens în modul în care ne-ați trimis și 

aplicația 

- În cazul în care aplicați pentru un post ce presupune interacțiunea electronică cu terțe 

părți (clienți, furnizori, instituții etc), vă rugăm să aveți în vedere, că în cadrul companiei 

utilizăm semnături electronice și poza Dvs. va publicată ca parte a acesteia 

- Aplicația Dvs. va fi accesibilă personalului de resurse umane, precum și de superiorul / 

superiorii aferent(aferenți) postului vizat și în unele cazuri de persoanele din corpul 

administrativ al companiei. 

- Aplicația Dvs. va fi tratată cu confidențialitate atât în interiorul companiei și către terțe 

părți. 

- În cazul în care în aplicația Dvs. ați menționat o persoană ca referință, ne rezervăm 

dreptul la contactarea acelei persoane cu privire la solicitarea unor informații despre 

experiența Dvs. profesională 

- În cazul unor posturi poate fi un punct important domiciliul Dvs., respectiv adresa unde 

locuiți. Acest fapt este semnalat separat în anunțul de recrutare. 

- În cazul în care postul vacant prevede, vă solicităm un CV cu poză. Acest fapt este 

semnalat separat în anunțul de recrutare 

- Vă informăm, că în urma procesului de selecție am vizualizat și informațiile publicate pe 

rețelele de socializare. Desigur nu efectuăm nici o copie sau salvare a acestor informații. 

- Aplicația Dvs. va fi salvată pe parcursul procesului de selecție, însă se va șterge după 

alegerea finală a candidatului. Excepție fac acele cazuri, în care Dvs. vă exprimați acordul 

expres pentru stocarea datelor pe încă trei luni, pentru eventualele posturi viitoare. La 

trei luni de la finalizarea procesului de selecție pentru postul vizat vom șterge datele 

Dvs. 

Vă mulțumim pentru timpul acordat citirii acestei informări. 

În prezentul document vă informăm despre datele cu caracter personal pe care Somogyi 

Elektronic SRL (numit în continuare: Operator de date) le tratează, practicile utilizate în urma 

procesului de prelucrare, măsurile luate pentru a vă proteja datele personale și modul în care 

vă puteți exercitați drepturile. 

1. Operator de date 



Denumirea Somogyi Elektronic SRL 

Adresa RO-400337 Cluj Napoca, Str. Prof. Dr. Gh. 
Marinescu, Nr. 2, Jud. Cluj 

 
Datele de contact 

e-mail gdpr@somogyi.ro 

telefon (40) 264 406 488 

site www.somogyi.ro 

Persoana de contact Administratorul Somogyi Elektronic SRL / 
responsabilul GDPR 

2. Scopul prelucrării datelor 

Scopul prelucrării datelor este ca Operatorul de date să poată găsi persoana potrivită pentru 

locul de muncă vacant. 

3. Baza legală a prelucrării datelor 

prelucrarea datelor este necesară pentru executarea contractului [GDPR art. 6., alin. (1), lit. b)] 

4. Aria datelor prelucrate 

nume și prenume, adresă e-mail, număr de telefon, educație necesară și relevantă pentru 
îndeplinirea postului vacant, respectiv experiența profesională. În cazul în care aplicantul 

frunizează și alte informații, Operatorul de date le va prelucra și pe acestea ca find date 
personale. 

5. Perioada de prelucrare a datelor: 

Datele cu caracter personal sunt păstrate până la finalizarea procedurii de selecție a 

candidaților, iar în cazul acordului exprimat expres pentru încă 3 luni. Aplicanții, pe toată 
perioada de selecție și după oricând pot să-și revoce acordul privind prelucrarea datelor cu 

caracter personal, respectiv să solicite Operatorului de date să le fie distruse CV-ul, solicitare la 
care Operatorul de date va da curs imediat. 

6. Consecința juridică la omiterea prelucrării datelor: 

Pretendentul nu poate aplica pentru posturile vacante din cadrul companiei. 

7. Datele nu vor fi transmise mai departe. 

8. Drepturile și punerea în aplicare a drepturilor persoanelor vizate. 

8.1. Dreptul la informare 



Operatorul de date oferă aceste informații într-o formă concisă, inteligibilă, clară și ușor 
accesibilă cu privire la persoanele vizate implicate în prelucrarea datelor cu caracter personal. 

8.2. Dreptul de acces al persoanei vizate 

Persoana în cauză poate solicita informații de la Operatorul de date cu privire la faptul că datele 
sale personale sunt procesate și, dacă da, are dreptul să acceseze datele sale personale și 
următoarele informații: 

- scopul prelucrării datelor, 

- categoriile de date cu caracter personal în cauză, 

- destinatarii la care sunt sau vor fi comunicate date cu caracter personal, 

- durata prevăzută pentru stocarea datelor cu caracter personal; 

- dreptul la rectificare, ștergere sau limitarea prelucrării și dreptul la opunere, 

- dreptul de a depune o plângere adresată autorității de supraveghere, 

- dacă datele nu au fost colectate de la persoana vizată, sursele de date, 

- luarea deciziilor automate, inclusiv profilarea, precum și logica utilizată și informații 

privind importanța gestionării acestor date și consecințele probabile pentru persoana 

vizată. 

Persoana vizată poate solicita Operatorului de date ca subiectul prelucrării datelor să-i fie pus în 
copie la dispoziție. Pentru fiecare copie suplimentară, operatorul de date poate percepe o taxă 
rezonabilă. În cazul în care persoana vizată și-a trimis solicitarea în format electronic, 
informațiile vor fi furnizate de Operator într-un format electronic extins (e-mail), excepțând 
cazul în care persoana solicită altfel. 
 

8.3. Dreptul la rectificare 

Persoana vizată poate solicita rectificarea imediată a datelor personale incorecte. Având în 

vedere scopul prelucrării datelor cu caracter personal – în baza unei declarații – se poate 

solicita completarea datelor sale personale incomplete. 

Operatorul de date va proceda imediat la corecțiile efectuate în cazurile de mai sus și va 

informa persoana la care i-au fost comunicate datele cu caracter personal. La solicitarea 

persoanei vizate, operatorul de date va divulga acestuia destinatarii informării. 

8.4. Dreptul la ștergere: 

O persoană poate solicita ca datele sale cu caracter personal să fie șterse fără întârziere de 
către Operatorul de date, cu condiția ca: 

- datele personale nu mai sunt necesare pentru scopul din care au fost colectate sau 
prelucrate, 



- persoana vizată își retrage consimțământul și prelucrarea datelor nu are alt temei 

juridic, 

- persoana vizată se opune prelucrării datelor și nu există un motiv legitim primar pentru 

prelucrarea datelor, 

- datele cu caracter personal au fost tratate ilegal, 

- datele cu caracter personal trebuie șterse ca obligație legală prevăzută de legea UE sau 

al statelor membre, respectiv 

- colectarea de date cu caracter personal a fost legată de furnizarea de servicii ale 

societății informaționale. 

Ștergerea datelor nu poate fi inițiată când este necesară gestionarea datelor pentru: 

- să exercite dreptul la libertatea de exprimare și la accesul la informație, 

- îndeplinirea unei obligații din partea legislației UE sau a statului membru aplicabilă 

Operatorului de date pentru prelucrarea datelor cu caracter personal sau pentru 

îndeplinirea unei sarcini exercitate în exercitarea autorității publice exercitate în interes 

public sau asupra operatorului de date, 

- pe baza interesului public în domeniul sănătății publice, 

- în scopuri de arhivare a intereselor publice, în scopuri științifice și istorice de cercetare 

sau în scopuri statistice, sau 

- să prezinte, să aplice sau să protejeze creanțele juridice. 

Operatorul de date informează despre ștergere persoanele la care au fost anterior dezvăluite 

date cu caracter personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau 

necesită eforturi disproporționate. La cererea persoanei vizate, controlorul de date informează 

persoana vizată a destinatarilor respectivi. 

8.5. Dreptul la restricționarea prelucrării datelor 

La cererea persoanei vizate, Operatorul de date limitează prelucrarea datelor, dacă: 

- persoana în cauză contestă acuratețea datelor cu caracter personal. În acest caz, 

restricția va continua până când Operatorul de date verifică exactitatea datelor 

personale, 

- manipularea datelor este ilegală, iar persoana vizată se opune ștergerii datelor și, în 

schimb, solicită restricționarea acestora, 

- administratorul de date nu mai are nevoie de date cu caracter personal, ci trebuie să 

prezinte, să aplice sau să protejeze revendicarea legală a persoanei vizate; sau 

- persoana în cauză se opune prelucrării datelor În acest caz, restricția durează până când 

se stabilește dacă motivele legitime ale operatorului de date au prioritate față de 

motivele legitime ale persoanei vizate. 



În cazul în care intră în vigoare restricționarea prelucrării datelor cu caracter personal, datele 
personale cu excepția stocării se pot prelucra doar în cazurile în care persoana vizată a fost de 
acord, sau pentru a solicita, aplica sau proteja creanțele juridice sau să protejeze drepturile altei 
persoane fizice ori juridice sau în cazurile de interes public al UE sau al unui stat membru al 
acesteia. 
 
În cazul în care restricționarea gestionării datelor este rezolvată, Operatorul de date va informa 
în prealabil persoana vizată. 
Operatorul de date informează persoana căreia i-au fost dezvăluite informațiile cu caracter 
personal, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau necesită eforturi 
disproporționate. La cererea persoanei vizate, Operatorul de date informează persoana vizată a 
destinatarilor respectivi. 
 

8.6. Dreptul la portabilitatea datelor 

Partea vizată poate solicita ca datele personale furnizate de acesta către Operatorul de date să 
fie furnizate într-un format lizibil și ușor de citit de către un calculator, care apoi să le poată 
transmite altui operator de date. Dacă este fezabil din punct de vedere tehnic, persoana în 
cauză poate solicita transferul direct de date personale între operatorii de date. 
 

8.7. Dreptul la opunere 

Oricine poate în orice moment să se opună prelucrării datelor cu caracter personal în vederea 

exercitării unui interes public sau a unei autorități publice exercitate asupra administratorului 

de date sau tratamentul intereselor legitime ale controlorului de date sau ale unei părți terțe, 

inclusiv profilarea pe baza acestor dispoziții. 

În cazul opunerii, operatorul de date nu va mai putea prelucra date cu caracter personal decât 

dacă este justificat prin motive legitime care se referă la interesele, drepturile și libertățile 

persoanei în cauză sau care se referă la prezentarea, validarea sau protejarea revendicărilor 

legale. 

8.8. Daune materiale și morale 

Dacă persoana care efectuează prelucrarea datelor produce daune asupra datelor persoanei 
vizate, aceasta este obligată să plătească despăgubiri pentru prejudiciul cauzat. Este scutit de 
răspundere în cazul în care dovedește că nu este responsabil în procedura de producere a 
prejudiciului. 

8.9. Dreptul la Judecată 



În cazul încălcării drepturilor sale, persoana vizată poate să se îndrepte către Justiție. Procesul 
poate fi inițiat de persoana în cauză, în fața instanței competente din zona de domiciliu sau de 
reședință. 
 

8.10. Procedura autorității de protecție a datelor: 

În cazul încălcării drepturilor persoanei vizate, acesta se poate adresa către Autoritatea 

Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), 010336 

București, B.dul G.-ral Gh. Magheru, Nr. 28-30, sector 1, telefon (318) 059 211, 

www.dataprotection.ro. 

8.11. Reguli de procedură 

1. Persoana vizată, pentru exercitarea drepturilor sale cuprinse în prezenta informare la 

punctele 8.1.-8.7. poate să contacteze Operatorul de date pe următoarele căi: 

postă: 400337 Cluj Napoca, Str. Prof. Dr. Gh. Marinescu, Nr. 2, județ Cluj 

e-mail: gdpr@somogyi.ro 

 
În termen de o lună de la primirea cererii, Operatorul de date va furniza informații în scris 
privind acțiunile întreprinse în urma cererii. În caz de nevoie această perioadă se poate prelungi 
pe încă două luni. Persoana vizată va fi informată cu privire la prelungire, indicând cauza 
întârzierii, în termen de o lună de la primirea cererii. Dacă cererea a fost depusă electronic, 
informațiile trebuie comunicate tot în acest mod, cu excepția cazului în care persoana 
interesată solicită altfel. 
În cazul în care Operatorul de date nu dă curs solicitării, persoana vizată va fi înștiințată despre 

motive în decurs de o lună, precum și despre căile de atac pe cale juridică. 


