
Protectia datelor cu
caracter personal 

Politică de Confidențialitate cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental
Pop Industry, prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele
dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind
protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul Romaniei.
Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast
document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm
datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile noastre,
inclusiv prin site-ul nostru web sau prin aplicațiile disponibile pe telefonul mobil.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta
orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice
modificări ale cerințelor legale. În cazul oricărei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea
modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care va rugam sa verificati periodic continutul acestei
Politici de Confidentialitate.
Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul
asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

Când trimiteti o solicitare pe www.popind.ro, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;

In momentul trimiterii CV-urlu dumneavoastra, in vederea procedurii de recrutare, ne furnizați informații
precum: nume, prenume, data naşterii, starea civilă, număr de telefon, email, permis de conducere,
nationalitate, sex), precum si date relevante care demonstreaza indeplinirea conditiilor si cerintelor posturilor
disponibile. 

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția
datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să
prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 16 ani.

Datele cu caracter personal colectate sunt păstrate la Departamentul de Resurse umane, în condiții de
protecție și securitate conform gestionării datelor cu caracter personal, cu scopul de recrutare/selecţie
pentru ocuparea posturilor vacante, în vederea întocmirii dosarului de recrutare.

Plângeri
Aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu
caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt
următoarele:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal
B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania
Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;
E-mail: anspdcp@dataprotection.ro
Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne
contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice
problemă pe cale amiabilă.


