WWW.GTS.RO

GTS Telecom SRL, Clădirea Forum III, str. Izvor nr. 92 – 96, etaj 2, sector 5, 050564,
Bucuresti, Romania, tel.: +40 312 200 200, fax: +40 312 200 222, office@gts.ro

Notă de informare privind prelucrarea datelor
Aplicând la acest post, ne oferi o serie de date cu caracter personal pe care GTS TELECOM S.R.L.
le va prelucra în scopul recrutării și ulterior, după caz, în scopul angajării.
Care sunt drepturile tale legale?
Conform Regulamentului nr. 679 din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice
în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a
acestor date (GDPR), ai următoarele drepturi pe care ți le poți exercita: dreptul de a solicita
accesul, rectificarea, ștergerea sau restricționarea prelucrării datelor transmise în condițiile legilor
în vigoare, dreptul de opoziție, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de a-ți retrage
consimtământului și dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere.
Ce date prelucrăm? Nume și prenume, sex, cetățenie, date din actele de stare civilă, data
nașterii, loc de muncă, profesie, salariul dorit, număr de telefon, e-mail, adresă de domiciliu,
formare profesională – diplome – studii, situație familială, situație militară, situație economică și
financiară, precum și orice date cu caracter personal menționate de tine în CV.
Cine sunt destinatarii datelor tale personale? GTS Telecom SRL prin reprezentanții și
angajații săi anume desemnați, responsabili cu procesul de recrutare sau direct implicați în acesta.
În ce temei efectuăm prelucrarea? Prelucrarea este necesară pentru selectarea candidaților
potriviți pentru posturile vacante în cadrul GTS și, dacă va fi cazul, pentru încheierea ulterioară de
contracte individuale de muncă.
Pe ce perioadă sunt datele tale stocate? Pentru a-ți asigura accesul la oportunitățile oferite de
compania noastră, vom stoca datele tale numai pe durata efectuării procesului de recrutare, dar
nu mai mult de 3 (trei) ani de zile de la transmiterea CV-ului.
Datele tale se transferă în străinătate? Nu, datele nu se transferă în străinătate în cadrul
procesului de recrutare, cu excepția situației când poziția trebuie validată la nivel regional, situație
în care vei fi anunțat anticipat.
Ce măsuri ia GTS pentru asigurarea securității prelucrării?
Păstrarea în siguranță a datelor prelucrate este o prioritate pentru GTS iar noi facem tot ce ne
permite tehnologia la acest moment ca să păstrăm un standard de securitate cât mai înalt, cum ar
fi criptarea informației acolo unde este posibil sau apelăm la pseudonimizare.
Accesul la datele personale prelucrate are loc în baza unei ierarhii de drepturi, astfel încât doar
angajații GTS îndreptățiți să le acceseze o vor face. Mai mult decât atât, angajații GTS sunt
instruiți în permanență și și-au asumat obligații de confidențialitate și de securitate a datelor
prelucrate de GTS.
Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, te poți adresa cu o cerere scrisă, datată și
semnată la adresa de email: data_privacy@gts.ro și în copie la hr@gts.ro.
Date de contact ale responsabilului intern cu protecția datelor cu caracter personal (DPO):
E-mail: data_privacy@gts.ro
Telefon: 0312 200 280

GTS Telecom SRL, J40/19010/1993, C.U.I.: 4419886, Capital social: 7368415,02 RON

