POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE
PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR ÎN CONTEXTUL PLATFORMEI WWW.PLANDEVIATA.RO

1. Cine suntem și ce acoperă acest document?
Asociația The Social Incubator (“ATSI” sau “Asociația”), cu sediul în București, Sector 2, Str. Suvenir nr.9, înregistrată în Registrul Asociațiilor și
Fundațiilor sub nr.16760/A/2014, cod de înregistrare fiscală 33177409, e-mail: office@asociatiasocialincubator.org, în calitate de operator, va
prelucra datele dvs. cu caracter personal în funcție de interacțiunea pe care o aveți cu Asociația în contextul Platformei „Plan de Viață”
(„Platforma”).
Asociația acordă o importanță deosebită conformării cu legislația aplicabilă și va asigura că prelucrarea datelor dvs. se va realiza cu respectarea
legislației aplicabile, în special a Regulamentului General privind Protecția Datelor 679/2016 (“RGPD”), potrivit detaliilor prezentate în acest
document.
Datele prelucrate în contextul Platformei sunt datele pe care ni le furnizați în mod direct în cadrul Platformei, rezultate din utilizarea acesteia sau
derivate din acestea, dacă este cazul. Anumite date sunt necesare pentru a vă putea înregistra în Platformă, pentru a putea utiliza și accesa
funcționalitățile Platformei, pentru asigurarea derulării activităților/programelor pe care le accesați prin Platformă în lipsa cărora este posibil să nu
puteți accesa și utiliza Platforma, în timp ce alte date pot fi necesare pentru respectarea obligațiilor legale ce revin Asociației.
2. Ce date prelucrăm?
Prelucrăm următoarele date cu caracter personal:
A. Date pe care le furnizați în mod direct


Crearea contului de Utilizator (Companie): username, e-mail, parolă.



Datele din profilul de Utilizator înregistrat (Companie): nume, adresă, CUI, logo, denumire job, departament, detalii job, nivel de studii
căutat, tipul jobului, salariul net, numărul de poziții disponibile, adresa locului de muncă și orașul.
 Formular de înscriere Participant în vederea aplicării la locurile de muncă, care va fi transmis pe adresa de email a companiei care a postat
locul de muncă disponibil: nume, prenume, email, număr de telefon, studii, vârsta, upload CV, mesaj către companie.
B. Date colectate sau generate de noi ca urmare a interacțiunii dvs. cu Platforma
 Înregistrăm în jurnal informații despre când și/sau cum vizitați în alt mod serviciile Platformei, inclusiv modul în care utilizați Platforma (e.g.
dacă ați înregistrat/actualizat locurile de muncă disponibile, dacă ați aplicat sau nu la un job).
 De asemenea, utilizăm module cookie și tehnologii similare pentru a vă recunoaște pe dvs. și dispozițiile dvs. De asemenea, permitem altor
persoane să utilizeze module cookie. Modul în care utilizăm aceste tehnologii sunt descrise în Politica privind Cookie-urile.
 De asemenea, când utilizați Platforma (inclusiv modulele cookie sau tehnologii similare de pe site-urile altora), primim informații despre
adresa dvs. IP, locația pe bază de IP, serverul proxy, sistemul de operare, browserul web și modulele de completare, identificatorul de
dispozitiv. Dacă utilizați serviciile noastre de la un dispozitiv mobil, dispozitivul respectiv ne va trimite date referitoare la locația dvs. pe baza
setărilor dispozitivului mobil utilizat. Vă vom solicita să optați pentru acceptare înainte de a utiliza GPS sau alte instrumente pentru a
identifica locația dvs.
C. Datele obținute de la terți
 Primim informații despre vizitele dvs. și interacțiunea cu serviciile furnizate de alte entități când vizitați serviciile altor furnizori care includ
reclame, module cookie sau tehnologii asemănătoare.
 În cazul persoanelor de contact desemnate de Companii (altele decât titularii de cont), datele sunt colectate de la respectivul titular de cont.
3. Care sunt scopurile, temeiurile în care prelucrăm datele și durata de păstrare?

Dacă sunteți
Utilizator
(vizitator/participant)

Datele vor fi prelucrate cu scopul de a

În temeiul

Durata de păstrare

- Derularea contractului încheiat cu dvs. - Contractului (reprezentat de - Pe durata necesară derulării
prin acceptarea Termenilor și Condițiilor Termenii
și
Condițiile
de contractului, iar ulterior potrivit
de utilizare a Platformei.
înregistrare în Platformă, acceptate dispozițiilor legale.

- Accesa Servicii dedicate Utilizatorilor la înregistrare)
cum ar fi să aplicați la un job, să
vizualizați anunțuri de angajare, sa
contactați Companiile, sa primiți
anunțuri și alerte în legătură cu
anunțurile de recrutare publicate de
Companii.
- Platforma
poate fi accesată de
Companii din străinătate, inclusiv din
afara Spațiului Economic European, către
jurisdicții cărora nu s-a recunoscut un
nivel de protecție adecvat. În cazul în
care aplicați pentru un post publicat de o
asemenea Companie, datele dvs. pot fi
transferate către o astfel de jurisdicție,
iar temeiul juridic al transferului este
art.6(1)(b) RGPC – Încheierea și
executarea contractului.
- Putem să folosim o serie de date pe
care ni le furnizați pentru a optimiza
cautarea de locuri de muncă (sugestii de
locuri de muncă sau sugestii pentru a vă
completa CV-ul). Folosim datele pe care
le
primim
de
la
Utilizatorii
(Vizitatori/Participanți) pentru a crea
facilități de filtrare pe diverse criterii de

- După ce Utilizatorul aplică la un
job, CV-ul este șters de pe server
cu efect imediat.

interes pentru Companii (temeiul juridic:
art.(6)(1)(f) RGPD – interes legitim. Avem
un interes legitim pentru a ne îmbunătăți
Serviciile și de a furniza sugestii/sfaturi
Utilizatorilor pentru a maximiza succesul
Serviciilor noastre. Totodată, dorim să
asigurăm un serviciu de căutare a
indicatorilor cât mai eficient pentru
Companii.
Soluționarea cererilor privind derularea
contractului și utilizarea Platformei:
*Înregistrarea
în
Platformă
este
voluntară. Furnizarea anumitor date
reprezintă fie o cerință necesară pentru
încheierea și derularea contractului,
accesarea și utilizarea Platformei,
respectiv a activităților/programelor
derulate prin intermediul acesteia. În
lipsa acestora este posibil să nu putem
asigura accesarea și utilizarea Platformei
sau a anumitor activități din cadrul
acesteia.
Indeplinirea anumitor obligatii legale ce
revin Asociatiei, cererile in materia
protectiei datelor cu caracter personal

Obligatii legale ce revin Asociatiei.

Pe o durata de cel mult 5 ani de la
data incetarii contractului, cu
exceptia situatiilor in care exista

Companie

sau atunci cand se solicita informatii de
catre autoritatile statului.

un interes bine justificat pentru
pastrarea pe o durata mai mare.

Realizarea de imagini/inregistrari video
privind modul in care se desfasoara
activitatile/programele
in
cadrul
Platformei; realizarea de analize privind
modul de utilizare a Platformei, calitatea
si rezultatele activitatile/programelor
derulate prin Platformat (incluzand, dar
fara a fi limitat la solicitarea de feedback,
activitati
de
evaluare),
apararea
drepturilor si intereselor Asociatiei si
solutionarea oricaror altor cereri

Pe o durata de cel mult 5 ani de la
data incetarii utilizarii Platformei,
cu exceptia situatiilor in care este
temeinic justificata pastrarea pe o
durata mai mare sau dimpotriva
incetarea prelucrarii

Interesul legitim al Asociatiei de a
documenta modul in care se
deruleaza activitatile/programele
prin Platforma, imbunatatirea
acestora si a modului in care se
utilizeaza Platforma, apararea
drepturilor

- Derularea contractului încheiat cu dvs. - Contractului, inclusiv prin Pe durata necesara derularii
prin acceptarea Termenilor și Condițiilor acceptarea
Termenilor
și contractului, iar ulterior potrivit
de utilizare a Platformei.
Condițiilor de înregistrare în dispozitiilor legale.
Platformă
- Accesa Serviciile dedicate Companiilor
cum ar fi să creați un cont, să postați
anunțuri de angajare, sa primiți
formularele de înscriere ale aplicanților
la locurile de muncă.
- Gestiona relația contractuală sau precontractuală cu Companiile. În cazul

Companiilor
(persoanelor
fizice
autorizate)
temeiul
juridic
este:
art.(6)(1)(b) RGPD – încheierea și
executarea contractului sau efectuarea
formalităților precontractuale.
- În cazul datelor cu caracter personal ale
reprezentanților Companiilor, temeiul
juridic este art.(6)(1)(f) – GDPR – interes
legitim. Avem un interes legitim să ne
desfășurăm în mod adecvat raporturile
contractuale cu clienții noștri persoane
juridice.
Drepturile
și
interesele
persoanelor fizice (i.e. reprezentanții
Companiilor) nu sunt prejudiciate
întrucât din perspectiva persoanei
juridice, prelucrarea este necesară în
contextul desfășurării relațiilor de
muncă/colaborare pe care aceștia o au
cu persoanele fizice ale căror date sunt
furnizate/asociate contului de Companie.
- Preveni eventualele fraude/utilizări
abuzive ale facilităților oferite de
Platformă.
- Soluționarea cererilor privind derularea
contractului și utilizarea Platformei

*Furnizarea anumitor date reprezintă fie
o cerință necesară pentru încheierea și
derularea contractului, fie o obligație
legală în anumite cazuri, iar lipsa
furnizării
poate
conduce
la
imposibilitatea inițierii sau continuării
relației cu dvs. De asemenea, anumite
date sunt necesare pentru a asigura
utilizarea Platformei și a activităților din
Platformă.

Platforma noastră utilizează cookie-uri, cu privire la care vă rugăm și vă încurajăm să citiți Politica noastră de cookie – disponibila aici:
http://plandeviata.ro/assets/frontend/documents/Politica-de-cookie-uri.pdf
4. Către cine pot fi dezvăluite datele cu caracter personal?
Datele cu caracter personal prelucrate de Asociație în scopurile detaliate mai sus, pot fi divulgate către următoarele categorii de destinatari:
-

Entitățile și/sau persoanele împuternicite (din EEA sau din state terțe) implicate în furnizarea Serviciilor inclusiv în furnizarea comunicărilor
comerciale (cum ar fi de centre de date, furnizorii de platformă de e-mailing cum ar fi Google Mail);
Companiilor inclusiv dacă este cazul celor situați în afara EEA;

-

Dacă avem obligația de a divulga datele personale în scopul conformării cu orice obligație legală sau decizie a unei autorități judiciare,
autorități publice sau organi guvernamental;
Dacă ni se cere sau ni se permite în alt mod să facem acest lucru conform legislației aplicabile;
Datele dvs. cu caracter personal pot fi dezvăluite terților furnizori de cookie-uri și tehnologii similare conform celor descrise în Politica privind
Cookie-urile.
Partenerii care asigură dezvoltarea, funcționarea și mentenanța Platformei Plan de Viață: S.C. Land Of Web S.R.L.

5. Transferul datelor
Asociatia nu va transfera datele dvs.cu caracter personal în state din afara Spațiului Economic European.
În măsura în care se vor realiza astfel de transferuri, Asociația se va asigura că implementează garanțiile adecvat de transfer și vă va informa în mod
corespunzător cu privire la statele de transfer și de faptul că aveți oricând posibilitatea de a solicita informații sau copii după garanțiile de transfer
adoptate.
6. De ce drepturi beneficiați cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal?
În condițiile din legislația aplicabilă în domeniul protecției datelor, în special potrivit RGPD, beneficiați de următoarele drepturi:





dreptul de acces – dreptul de a obține din partea operatorului o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă
privesc, iar în caz afirmativ furnizarea de informații privind detaliile prelucrării (de ex., scop, categoriile de date, destinatari/categorii de
destinatari, dacă este posibil și perioada de stocare preconizată sau criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei);
dreptul la rectificare – dreptul de a obține de la operator rectificarea acelor date cu caracter personal inexacte, care vă privesc sau
completarea datelor care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declarații suplimentare;
dreptul la ștergerea datelor – dreptul de a obține din partea operatorului ștergerea datelor cu caracter personal în cazurile stabilite de lege cum ar fi, atunci când datele nu mai sunt necesare pentru scopurile în care au fost colectate/prelucrate; vă retrageți consimțământul în baza
căruia a avut loc prelucrarea și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare; datele au fost prelucrate ilegal; datele trebuie șterse pentru
respectarea unei obligații legale ce revine operatorului) și cu respectarea celorlalte condiții;












dreptul la restricționarea prelucrării – dreptul de a obține din partea operatorului restricționarea prelucrării atunci când se aplică unul din
următoarele cazuri: (i) se contestă exactitatea datelor de către persoana vizată; (ii) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizată se opune
ștergerii datelor; (iii) operatorul nu mai are nevoie de date, însă persoana vizată i le solicită pentru constatarea, exercitarea, apărarea unui
drept în instanță; (iv) pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale operatorului prevalează asupra celor ale
persoanei vizate, în cazul opoziției acesteia;
dreptul la portabilitatea datelor – dreptul de a primi datele care o privesc si pe care le-a furnizat operatorului în format structurat utilizat în
mod corect și care poate fi citit automat și de a solicita transmiterea acestor date către alt operator atunci când prelucrarea se realizează în
temeiul consimțământului sau pe un contract, iar prelucrarea este efectuată prin mijloace automate;
dreptul la opoziție – dreptul de a se opune în orice moment, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrărilor realizate în
temeiul interesului legitim. Atunci când prelucrarea datelor se face în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune
în orice moment;
dreptul de retragere a consimțământului - atunci când prelucrarea se întemeiază pe acesta, iar retragerea va produce efecte pentru viitor
fără a afecta legalitatea prelucrărilor derulate anterior retragerii;
dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice
care privesc persoana vizată sau o afectează în mod similar, cu excepția cazurilor în care aceste decizii/profiluri sunt premise potrivit legislației
aplicabile. Atunci când asemenea decizii sau profiluri pot fi luate/create cu respectarea legii, aveti dreptul de a obține informații privind logica
utilizată, care sunt consecințele asupra dvs. și importanța acestora, precum și dreptul de a contesta sau de a obține în alt mod intervenție
umană;
dreptul de a depune plângere în fața autorității de supraveghere (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
Personal cu ANSPDCP) sau în fața instanțelor de judecată competente.

Pentru exercitarea acestor drepturi sau pentru mai multe informații cu privire la modul în care Asociația prelucrează datele cu caracter personal, ne
puteti contacta la office@asociatiasocialincubator.org sau la sediul nostru situat în Str. Suvenir nr.9, Sector 2, București.

