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NOTĂ DE INFORMARE
Cu privire la prelucrările de date cu caracter personal
HR MANAGEMENT AND CONSULTING FC SRL ca operator de date cu caracter personal este preocupat în mod
constant de asigurarea unei protecții ridicate a persoanelor cu privire la prelucrările de date cu caracter personal pe
care le efectuează, și implicit cu respectarea dispozițiilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu
caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul
general privind protecţia datelor).
HR MANAGEMENT AND CONSULTING FC SRL prelucrează datele cu caracter personal furnizate de dumneavoastră
în scopul selecției și angajării dvs. în cadrul Companiei, precum și a altor entități, a încheierii, executării și bunei
derulării a contractului individual de muncă, realizarea unor rapoarte statistice asupra forței de muncă și furnizarea
de servicii. Datele pot fi comunicate clienților și furnizorilor noștri, numai pentru scopurile mai sus menționate,
precum și transmiterea datelor cu caracter personal către instituțiile sau autoritațile publice ca urmare a respectării
obligațiilor legale.

De asemenea, în același scop se pot utiliza aceste date pentru transmiterea de documente si informații prin poșta,
telefon, e-mail, SMS sau alte mijloace de comunicare din partea societații și/sau a partenerilor săi contractuali (de
ex. Servicii medicale, beneficii extrasalariale).
Conform Regulamentului (UE) 2016/679, beneficiați de dreptul de a ne solicita accesul la datele dvs. personale, de
intervenție asupra datelor, rectificarea sau ștergerea acestora (în cazul în care solicitarea nu contravine obligațiilor
legale și prelucrarea are un caracter obligatoriu), restricționarea prelucrării sau portabilitatea acestora. Totodată,
aveți dreptul de a vă opune, pentru motive legitime la prelucrarea datelor personale care vă privesc, dreptul la
opoziție și de dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.
Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată și semnată transmisă prin utilizarea
serviiclor poștale la adresa: Str. Pietroasa, Nr. 2D, Ap. 2, Com. Apahida, Jud. Cluj, prin utilizarea serviciilor de poștă
electronică la adresa: office@hrmanagementfc.ro
Totodată, aveţi posibilitatea de a vă adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal cu sediul în București, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1.
În același timp, fără a aduce atingere posibilităţii de a se adresa cu plângere autorităţii de supraveghere, persoanele
vizate au dreptul de a se adresa justiţiei pentru apărarea oricăror drepturi garantate de Regulamentul 2016/679 care
le-au fost încălcate.
Informații suplimentare referitoare la activitățile de prelucrare a datelor cu caracter personal puteți obține
consultând pagina noastră de internet hrmanagementfc.ro secțiunea: GDPR
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