NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL
WISE HUMAN SYSTEMS S.R.L.

Operatorul de date cu caracter personal, WISE HUMAN SYSTEMS S.R.L. (denumita in
continuare „Societatea”), persoană juridică română cu sediul social in Mun. București, sector 1,
Calea Dorobanților nr.216, et.1, ap.2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr.
J40/5237/2011, CUI 28403054, reprezentată legal prin Dl. Dacian Constantin Chilat, în calitate
de Administrator,
prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal referitoare la nume și prenume, sexul,
data nașterii, cetățenie, categoria si data obținerii permisului de conducere, telefon, e-mail,
adresa (domiciliu/reședință), loc de muncă, profesie, formare profesională, studii, prin mijloace
automatizate/manuale, in scopul selecției si plasării forței de munca.
Furnizarea datelor cu caracter personal menționate mai sus, este necesară pentru selectarea si
plasarea dvs. ca potențial angajat, in baza relațiilor contractuale încheiate de Societate cu
partenerii săi, potrivit obiectului sau de activitate.
Refuzul dvs. de a furniza datele cu caracter personal menționate mai sus determină
imposibilitatea efectiva a concretizării unei relații contractuale intre Societate si partenerii săi si
implicit selectarea si plasarea dvs. ca potențial angajat.
Informațiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Societate și sunt comunicate numai
partenerilor săi contractuali, care vor fi periodic instruiți si obligați la păstrarea confidențialității.
Datele dumneavoastră vor fi stocate de Societate pe perioada desfășurării activităților de
plasare de forța de muncă. După finalizarea acestor activităților, Societatea vă va păstra datele
pentru o perioadă de 3 ani, in vederea continuării procesului de recrutare pentru alte oportunități
de angajare viitoare.
Conform legislației referitoare la protecția datelor cu caracter personal, aveți dreptul să solicitați
accesul la: rectificarea sau ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal,
restricționarea prelucrării sau aveți dreptul sa va opuneți prelucrării, precum și dreptul la
portabilitatea datelor. Orice solicitare in acest sens va trebui făcută la recrutare@humansystems.ro sau in format fizic, la sediul Societății. In egală măsură, aveți dreptul să vă adresați
către ANSPDCP.
De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiției.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate in străinătate.

