
NOTIFICARE PRIVIND TERMENILE ȘI CONDIȚIILE DE PRELUCRAREA ȘI CONFIDENȚIALITATEA 
DATELOR 

 
În vigoare de la: 18.06.2018. 
Ultima modificare: 25.07.2022. 
 

1. Date privind operatorul: 

Numele Operatorului de date: SWICON IT SERVICES SRL 

Sediul: București, sector 2, str. Ing. George Constantinescu nr. 4B si 2-4, Cladirea A, etajul 7, biroul   nr.709 
 
Email: privacy@swicon.ro  

Website: https://swicon.ro 

Nr. ORC: J40/20452/2017 

C.U.I.: RO38596912 

Numele persoanei responsabile cu protecția datelor:  

Ofițerul de protecția datelor: 

2. Scopul Notificării 

Scopul acestei notificări este de a oferi persoanelor vizate (în acest caz, persoanele aflate în căutarea unui loc 
de muncă) informații despre prelucrarea datelor lor personale într-un mod clar și ușor de înțeles. 

Compania noastră se ocupă de recrutare, plasare, consiliere personală și gestionarea bazelor de date aferente. 
Datele cu caracter personal sunt prelucrate în contextul acestor activități, în special pentru a ajuta clienții noștri 
să găsească și să posteze locuri de muncă. 

Rolul nostru este de a evalua angajabilitatea candidaților pentru posturile vacante și posturile anunțate de 
angajatori, pentru a răspunde așteptărilor partenerilor noștri angajatori care au o relație contractuală cu noi. 

În desfășurarea activităților noastre de prelucrare a datelor, acordăm o atenție deosebită spiritului și 
prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 
privind GDPR privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter 
personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46/CE 
(Regulamentul general privind protecția datelor). 

3. Scopul general al prelucrării de date personale 

Operatorul de date este agent de muncă temporară autorizată în condițiile legii, este implicat în recrutare, 
plasare, consiliere personală și gestionarea bazelor de date aferente. Prelucrarea datelor cu caracter 
personal ale solicitanților se realizează în contextul acestor activități în scopul facilitării căutării unui loc de 
muncă, inclusiv a procedurilor de selecție necesare, a testelor și a procesării ofertelor de locuri de muncă. 

Pentru a angaja pe viitor solicitanți și pentru a-i contacta cu noi oferte de muncă, Operatorul de date 
gestionează datele personale furnizate în baza sa de date. 

 

  

https://swicon.ro/


4. Date prelucrate 
 
4.1. Abonare la newsletter 

 
Părți vizate: părți interesate care se abonează pentru a primi informații sau conținut de marketing 
 
Scopul prelucrării: trimiterea de informații sau conținut de marketing 

Activitatea Tipul datelor Baza 
legala Scop Perioada prelucrării 

Abonare 
newsletter 

Nume & prenume, adresa de e-
mail, platforma folosita acord Trimitere 

newsletter 
Pana la revocarea 
consimțământului 

 
Procesul de gestionare a datelor: 
 
Părțile interesate se pot abona la newsletter-ul nostru prin Messenger (și ulterior pe site). Abonamentul 
se bazează pe consimțământ. 
Dacă cineva se abonează la newsletter, vom trimite newsletter-ul la adresa de e-mail pe care a furnizat-
o până când își retrage consimțământul. 
Oricine se poate dezabona în orice moment utilizând linkul de dezabonare furnizat atunci când se 
abonează. 
 

4.2. Prelucrarea cookie-urilor pe site 
 
Părți vizate: utilizatorii/vizitatorii website-ului 
 
Scopul prelucrării: pentru oferirea serviciilor îmbunătățite și orientate către client în utilizarea website-
ului 

Activitate Tipul datelor Baza 
legală Scopul Perioada 

prelucrării 

Cum funcționează 
cookie-urile 

informații despre 
dispozitivele și setările 
utilizate de utilizator 

Acord 
Asigurarea unei experiențe 
orientate către vizitator în 
utilizarea website-ului 

Vezi textul 
de mai jos 

 

Procesul de gestionare a datelor: 

Operatorul de date folosește cookie-uri în funcționarea site-ului său, care colectează și date personale despre 
vizitatori. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor cu caracter personal obținute de la aceștia este 
consimțământul vizitatorului. 

Cookie-uri: ce fac cookie-urile: 

• colectează informații despre vizitatori și dispozitivele acestora; 
• memorează preferințele individuale ale vizitatorilor, care sunt (sau pot fi) folosite; 
• face site-ul mai ușor de utilizat; 
• oferă o experiență utilizator de calitate. 

Pentru a oferi un serviciu personalizat, un mic fragment de date, un cookie, este plasat pe computerul 
utilizatorului și citit înapoi în timpul unei vizite ulterioare. Dacă browserul returnează un cookie salvat anterior, 
furnizorul de servicii de gestionare a cookie-urilor are posibilitatea de a lega vizita curentă a utilizatorului de 
vizitele anterioare, dar numai pentru propriul conținut. 

Cookie-urile de sesiune strict necesare: 

Scopul acestor cookie-uri este de a permite vizitatorilor să navigheze pe site, să utilizeze funcțiile și serviciile 
acestuia pe deplin și fără probleme. Acest tip de cookie este valabil până la sfârșitul sesiunii (navigare) și este 
șters automat de pe computer sau alt dispozitiv de navigare atunci când browserul este închis. 



 

Alegerea persoanei vizate în legătură cu cookie-ul: cookie-uri browser web: în setările browserului, persoana 
vizată poate accepta sau respinge cookie-uri noi și șterge cookie-urile existente. De asemenea, puteți seta 
browserul să vă anunțe de fiecare dată când un cookie nou este plasat pe computerul dumneavoastră sau pe 
alt dispozitiv. Puteți găsi mai multe informații despre cum să gestionați cookie-urile în funcția „ajutor” a 
browserului dumneavoastră. Dacă un vizitator alege să dezactiveze unele sau toate modulele cookie, el sau 
ea nu va putea folosi toate funcțiile site-ului. 

Cookie-uri analitice: site-ul web al operatorului folosește, de exemplu, Google Analytics ca cookie terță parte. 
Google Analytics este un serviciu de analiză web utilizat de operator pentru a colecta informații despre modul 
în care vizitatorii folosesc site-ul web. Datele sunt folosite pentru a îmbunătăți site-ul web și experiența 
utilizatorului. Aceste cookie-uri vor rămâne și pe computerul vizitatorului sau pe alt dispozitiv de navigare, 
browserul acestuia, până când expiră sau până când sunt șterse de către vizitator. Adresa IP transmisă de 
browserul vizitatorului în contextul Google Analytics nu va fi îmbinată cu alte date Google. Puteți refuza 
stocarea cookie-urilor selectând setările corespunzătoare pe software-ul browserului dumneavoastră, cu 
toate acestea, dacă faceți acest lucru, este posibil să nu puteți utiliza întreaga funcționalitate a acestui site 
web. În plus, vizitatorul poate împiedica colectarea datelor (inclusiv adresa sa IP) generate de cookie-uri și 
referitoare la utilizarea de către vizitator a site-ului web de către Google și prelucrarea acestor date de către 
Google prin descărcarea și instalarea plug-in-ului de browser sub link dedesubt. Link-ul actual este 
http://www.google.com/policies/privacy/ads/. 

Datele copiilor, prelucrarea unor categorii speciale de date cu caracter personal: persoana vizată declară că are 
cel puțin 16 ani în legătură cu utilizarea formularului de contact cu clienții de pe site-ul operatorului și cu 
acceptarea cookie-urilor pe site-uri . O persoană sub 16 ani nu poate contacta operatorul prin formularul de 
contact cu clientul de pe site-ul operatorului și nici nu poate face o declarație cu privire la acceptarea sau 
respingerea cookie-urilor, în condițiile în care, în temeiul articolului 8 alineatul (1) din GDPR, valabilitatea 
consimțământului său pentru prelucrarea datelor cu caracter personal necesită acordul reprezentantului său 
legal. Operatorul nu este în măsură să verifice vârsta și dreptul persoanei care își dă consimțământul, astfel 
încât persoana vizată garantează că datele pe care le-a furnizat sunt exacte. Operatorul nu înregistrează date 
specifice pe care operatorul le-a obținut sau le-a obținut. Dacă astfel de date au fost introduse în oricare dintre 
sistemele operatorului fără știrea acestuia, operatorul le va șterge din sistem de îndată ce sunt detectate. 

4.3. Selectarea, plasarea forței de muncă, recrutare, punere la dispoziția unui utilizator 
 

Persoane vizate: persoanele care aplică direct pentru o poziție la Swicon, precum și persoanele care sunt 
contactate de personalul Swicon pentru o anumită poziție pe baza datelor lor încărcate pe LinkedIn sau alte 
baze de date deschise accesibile. 
 
Scopul prelucrării: de a selecta forță de muncă care îndeplinește cerințele și de a ține evidența persoanelor 
competente pentru recrutări viitoare. 
 

Activitate Tipul Datelor Baza 
legală 

Scop Perioada 
prelucrării 

A găsi un 
loc de 
muncă 

Datele furnizate în CV (nume, data și 
locul nașterii, adresă, studii, școli, 
locuri de muncă anterioare, număr de 
telefon, adresa de e-mail, stare civilă, 
copii, alte date furnizate, fotografie) 

Acord 
Selectarea forței de 
muncă potrivite pentru 
funcție/poziție 

Până la revocarea 
consimțământului/ 
3 ani 

Interviu Nume & prenume,  date personale 
furnizate în cadrul interviului  Acord 

Efectuarea interviurilor 
pentru a selecta 
personalul potrivit pentru 
poziție/funcție 

Până la revocarea 
consimțământului/ 
3 ani 

Ofertă de 
muncă Nume & prenume, salariul oferit Acord Cerere pentru propunere 

Până la revocarea 
consimțământului/ 
3 ani 

 
 

Procesul de gestionare a datelor: 

http://www.google.com/policies/privacy/ads/


 
Atunci când selectăm și recrutăm personal, căutăm lucrători fie pentru noi, fie pentru clienții noștri. Pozițiile 
promovate de clienții noștri pot fi fie recrutate de client, fie externalizate către Swicon. 
Recrutăm pentru anumite posturi anunțate. Prin aplicarea pentru publicitate, solicitantul devine conștient de 
conținutul acestei notificări de confidențialitate. Prin trimiterea CV-ului și a datelor cu caracter personal, sunteți 
de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră. Dacă nu sunteți de acord cu prelucrarea datelor 
dumneavoastră, vă rugăm să nu ne trimiteți datele dumneavoastră cu caracter personal. 
 
Pe baza informațiilor furnizate de solicitanți și a CV-urilor din baza noastră de date, vom selecta candidații cei 
mai potriviți, îi vom intervieva personal sau telefonic, vom informa partenerul de recrutare și, dacă sunt 
preselectați, vom transmite detaliile acestora către partenerul de recrutare/client. Va exista posibilitatea de a 
retrage consimțământul la interviu. 
Dacă găsim o persoană potrivită pentru post pe baza datelor din alte surse (de exemplu, LinkedIn) o vom 
contacta prin telefon sau e-mail, o vom informa despre informațiile de gestionare a datelor și o vom include 
în baza noastră de date numai pe baza consimțământului lor. 
 
Dacă clientul nostru caută personal independent, procesul de selecție ulterioară va fi efectuat de partenerul 
care cere recrutarea pentru post. Dacă Swicon va angaja personalul selectat, procesul de selecție se va 
desfășura împreună cu clientul partener. 
Datele cu caracter personal ale solicitanților vor fi prelucrate timp de maximum 3 ani de la data 
consimțământului, dar consimțământul poate fi reînnoit pe parcursul contractelor. 
Dacă candidatul este selectat și angajat de Swicon, datele sale vor fi prelucrate ulterior ca date ale angajaților, 
care fac obiectul unei notificări de confidențialitate separate. 
 
 

4.4. Construcția bazei de date 

Persoane vizate: persoane care aplică direct pentru un post la Swicon IT Services Srl., precum și persoane 
care sunt contactate de personalul Swicon IT Services Srl. pe baza informațiilor lor încărcate pe LinkedIn, sau 
alte baze de date deschise accesibile. 

Scopul prelucrării datelor: găsirea personalului potrivit pentru posturile vacante. 

Activitate Tipul datelor Baza 
legală Scop Perioada prelucrării 

Crearea 
bazei de 
date pentru 
recrutare 

Datele furnizate în CV-ul 
dumneavoastră (nume, data și locul 
nașterii, adresă, educație, școli, locuri 
de muncă anterioare, număr de 
telefon, adresa de e-mail, stare civilă, 
copii, alte date furnizate, fotografie) 

Acord 

Înregistrarea 
persoanelor 
competente 
pentru recrutări 
viitoare 

Până la revocarea 
consimțământului/ 3 
ani 

 

Procesul de gestionare a datelor: 

Dacă persoana vizată și-a dat consimțământul, CV-ul acestuia va fi înregistrat într-o bază de date pentru a fi 
luat în considerare în viitoarele posturi vacante. Datele vor fi păstrate în sistemul nostru până la retragerea 
consimțământului sau maxim 3 ani. Consimțământul poate fi reînnoit. Datele vor fi transmise doar partenerului 
care afișează postul vacant atunci când este selectat pentru un anumit post (a se vedea punctul 4.1) 

5. Securitatea datelor 

Am pus în aplicare măsuri și proceduri tehnice și organizatorice pentru a asigura securitatea datelor cu 
caracter personal pe care le procesăm. 

Sunt luate măsuri adecvate pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat, modificării, dezvăluirii, 
dezvăluirii, ștergerii sau distrugerii, distrugerii sau deteriorării accidentale și pierderii accesului din cauza 
schimbărilor în tehnologia utilizată. 

Datele personale sunt accesate doar de angajații noștri care trebuie să le cunoască pentru a-și îndeplini 
atribuțiile. 



Pentru securitatea datelor 

• evaluăm și să luăm în considerare riscurile potențiale în proiectarea și funcționarea sistemului informatic, în 
vederea reducerii continue a acestora 

• monitorizăm amenințările și vulnerabilitățile emergente (de exemplu, viruși de computer, intruziuni de 
computer, atacuri de refuz de serviciu etc.) pentru a lua măsuri în timp util pentru a le evita și preveni 

• protejăm activele IT și informațiile pe hârtie împotriva accesului fizic neautorizat și a impactului asupra 
mediului (de exemplu, apă, incendiu, supratensiuni electrice) 

• monitorizăm sistemele noastre IT pentru a detecta potențiale probleme și incidente 

• avem mare grijă să instruim personalul în domeniul securității informațiilor și să creștem gradul de 
conștientizare 

• fiabilitatea este un criteriu cheie în selectarea furnizorilor de servicii 

6. Transmiterea de date, transferul datelor 

Activitățile Operatorului de date au ca scop în mod special transferul sau transmiterea datelor personale ale 
solicitanților (și CV-urile și documentele aferente care le conțin) către alți operatori de date (în primul rând 
potențiali angajatori). 

În cazul transferurilor de date în străinătate, nivelul legislației privind protecția datelor din țara terță pe teritoriul 
căreia Operatorul transferă datele cu caracter personal poate fi mai scăzut decât nivelul legislației UE. Astfel 
de transferuri către țări terțe vor fi efectuate de către Operator numai după informarea prealabilă a persoanei 
vizate și numai în cazul în care operatorul/procesorul din acea țară garantează că sunt disponibile drepturi 
executorii și căi de atac pentru a proteja datele. 

Datele sunt accesibile tuturor angajaților Swicon IT Services SRL a căror activitate necesită acces la date (în 
principiu, angajații implicați în recrutarea, plasarea și operarea sistemului). 

Membrii grupului de companii SwiconGroup furnizează în primul rând servicii de suport IT operațional și 
administrativ către Swicon IT Services SRL., în cursul cărora pot obține acces la datele prelucrate și, prin 
urmare, sunt considerați procesor de date: 

YMMO-ONE Ltd., 2724 Újlengyel, Ady Endre utca 41., Număr de înregistrare a companiei: 13 09 174437 

ITIL-PRO Ltd., 1031 Hungary, Budapesta, Záhony stradă 7., Tel: +36 (1) 883-9866., Număr de înregistrare a 
companiei: 01 09 739887 

Swicon Zrt., Hungary , Budapesta, 1031 Záhony stradă 7. Tel: +36 (1) 883-9866 Număr de înregistrare a 
companiei: 01-10-046053 

Pentru probleme de protecție a datelor, organizațiile de mai sus pot fi contactate prin datele de contact pentru 
protecția datelor Swicon Zrt.: privacy@swicon.com , Tel: +36 (1) 883-9860 

În principiu, datele pot fi accesate de furnizorii de servicii implicați în operarea sistemelor noastre în cauză și 
în furnizarea liniilor de telecomunicații. 

Baza de date descrisă în secțiunea 4.4. este operat folosind software-ul SWIATS operat de Swicon Zrt. Adresa: 
Hungary , Budapesta, 1031 Záhony stradă 7 Email: privacy@swicon.com Număr de înregistrare a companiei: 
01-10-046053Tel: +36 (1) 883-9860 

Operatorul sistemului de trimitere Firstbird și detaliile DPO: firstbird GmbH Hietzinger Hauptstrasse 34 1130 
Viena, Austria  

DPO firstbird GmbH Hietzinger Hauptstrasse 34 1130 Viena, Austria 

mailto:privacy@swicon.com


7. Alte informații 

Date personale pot fi și concluziile care se pot trage despre solicitant, în special dacă acesta este în căutarea 
unui loc de muncă și tipul de job pe care îl caută. Operatorul de date nu va transmite aceste informații altor 
agenții de recrutare/altui agent de muncă temporară. 

Există anumite detalii pe care trebuie să le furnizați pentru a putea utiliza serviciul. Datorită naturii serviciilor 
oferite de Operatorul de date, caracterul voluntar al consimțământului nu este afectat de faptul că furnizarea 
anumitor date este o condiție pentru prestarea serviciului. 

Operatorul de date nu este responsabil pentru orice date speciale (de exemplu, într-un CV) pe care le-ați 
furnizat fără solicitarea dumneavoastră explicită. În cazul în care un candidat dezvăluie Controlorului de date 
informații care constituie date sensibile din orice motiv, el/ea trebuie să dea un acord scris separat pentru 
prelucrarea datelor sensibile. În cazul în care candidatul aduce astfel de date la cunoștința Operatorului de 
date și nu își dă acordul explicit în scris, Operatorul de date va șterge fără întârziere datele speciale furnizate. 

8. Drepturile persoanelor vizate 

Orice persoană vizată are dreptul: 

• Să fie informat cu privire la prelucrarea care îl privește înainte de începerea acesteia (prin 
această notificare de confidențialitate). 

• Să aibă acces la toate informațiile referitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal 
care îl privesc 

• Să solicitate corectarea datelor incorecte, inexacte sau incomplete 
• Să solicite ștergerea (uitarea) datelor personale 
• Să solicite restricționarea prelucrării 
• Să se opună utilizării datelor în anumite cazuri, de exemplu în scopuri de marketing 
• Dreptul la despăgubire împotriva prelucrării datelor.  

Aceste drepturi pot fi exercitate de persoana vizată în scris folosind datele de contact prevăzute la pct. 1 sau 
personal prin aranjament prealabil. Ne vom strădui să răspundem tuturor solicitărilor cât mai curând posibil, 
dar nu mai târziu de 15 zile lucrătoare. 

În cazul încălcării drepturilor lor, persoanele vizate se pot adresa Autorității Naționale pentru Supravegherea 
a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal: 
 
Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania 
Tel:  +40.318.059.211 
       +40.318.059.212 
e-mail: anspdcp@dataprotection.ro  
          dpo@dataprotection.ro 
sau 
veți pute depune plângere la Autoritatea Națională  pentru Supravegherea a Prelucrării Datelor cu Caracter 
Personal pe linkul de mai jos: https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala  
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