Notificarea privind datele personale in vederea recrutarii
Notificare privind datele personale
Aceasta notificare contine informatii despre procesarea datelor dvs personale de catre Grupul Volvo,
unde compania la care aplicati pentru o pozitie si/sau departamentul de recrutare din Grupul Volvo
(“VOLVO”) este/sunt controlorul(ii) de date personale.
VOLVO trebuie sa proceseze date personale despre dvs pentru a va putea administra profilul de
utilizator si/sau pentru a va administra aplicatia pentru o pozitie in cadrul Grupului Volvo.
VOLVO ar putea, de asemenea, sa proceseze date despre dvs daca sunteti sau ati fost angajat de o
companie din cadrul Grupului Volvo sau daca ati fost angajat ca si consultant. In acest caz, va rugam
sa cititi Notificarea privind datele personale pentru angajati sau consultanti.

Identitatea si datele de contact ale controlorului si ale ofiterului pentru protectia
datelor personale
Aceasta notificare contine informatii despre procesarea dateler dvs personale de catre VOLVO. VOLVO
este responsabil de procesarea datelor dvs personale conform legilor si regulamentelor aplicabile
privind protectia datelor personale.
Daca aveti intrebari despre procesarea datelor dvs personale, va rugam sa il contactati pe ofiterul
VOLVO pentru protectia datelor personale pe adresa DPO_Office@volvo.com sau prin posta sau
telefon la: AB Volvo, Att: Data Protection Office, Dept AA14100, VLH, SE-405 08 Göteborg, Sweden or
+46 (0)31 66 00 00.

Ce categorii de date personale va procesa VOLVO?
VOLVO va procesa toate sau o parte din urmatoarele categorii de date personale:
-

Date individuale, precum numele, data nasterii, sexul, nationalitatea, limba preferata, poza

-

Date de contact data, precum adresa de domiciliu, email, numar de telefon

-

Date privind starea de sanatate, precum rezultate ale unor examinari medicale, rezultate ale
unor teste de depsitare a drogurilor (unde este cazul)

-

Date privind competentele, precum CV-ul, diplome de absolvire si activitati de training.

Se specifica in mod deosebit ca datele privind starea de sanatate (unde este cazul) sunt privite ca o
categorie speciala de date personale, conform legilor aplicabile privind protectia datelor personale si,
ca urmare, vor fi tratate cu o atentie deosebita.
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Baza legala si scopurile procesarii
VOLVO va procesa datele personale care va privesc in 1) scopuri administrative, cum ar fi pentru a
permite administrarea si evaluarea aplicatiei dvs si pentru a permite crearea si administrarea contului
dvs de utilizator; si 2) pentru recrutare, unde scopul este de a gasi candidatul potrivit pentru pozitia
vacanta in cauza. Baza legala pentru procesarea datelor personale in vederea scopurilor 1 si 2 de mai
sus este ca VOLVO are dreptul legitim de a avea un sistem organizat de administrare a candidatilor
pentru o pozitie si de a desfasura activitati de recrutare care sa asigure si sa mentina o forta de munca
calificata in cadrul Grupului Volvo.
Pentru a crea un echilibru intre interesele legitime ale lui VOLVO mentionate mai sus si interesele,
drepturile fundamentale si libertatile dvs, s-a avut in vedere faptul ca un proces de recrutare include in
mod necesar procesarea de date personale si ca eventualii candidati inteleg si accepta acest lucru in
momentul in care isi depun aplicatia pentru o pozitie la VOLVO. VOLVO nu is va putea atinge interesele
legitime mentionate mai sus fara a procesa datele personale ale celui care aplica. VOLVO trateaza cu
respect datele personale obtinute si in conformitate cu principiile sale de retentie si drepturi de acces.
VOLVO nu proceseaza decat informatiile care sunt necesare pentru recrutare, iar datele personale nu
vor fi folosite in niciun alt scop nou in viitor, decat cu consimtamantul dvs. Din acest motiv, VOLVO
considera ca procesarea datelor personale care va privesc este compatibila cu interesul de a deveni
angajat VOLVO manifestat de dvs si ca procesarea de catre VOLVO a datelor personale care va privesc
nu constituie o incalcare a drepturilor si libertatilor dvs.
In cazuri exceptionale si doar atunci cand nu se poate aplica niciun cadru legal, VOLVO ar putea sa va
ceara consimtamantul pentru a va procesa datele personale. In acest caz, va veti putea retrage
consimtamantul oricand, lucru care, cu toate acestea, nu va afecta legalitatea procesarii care s-a bazat
pe consimtamantul dvs de dinaintea retragerii sale. Pentru a va retrage consimtamantul, va rugam sa il
contactati pe ofiterul de date personale al VOLVO folosind datele de contact mentionate mai sus.

De unde va obtine VOLVO datele dvs pesonale?
VOLVO va obtine date care va privesc in primul rand de la dvs sau de la terte parti inspre care ne-ati
directionat in vederea obtinerii acestor date personale. Este posibil ca unele date personale sa fie
generate automat de sistemele IT ale VOLVO, precum ID-urile interne de referinta.

Ce se intampla daca nu ii furnizati lui VOLVO niciun fel de date personale?
Datele personale constituie o cerinta si o necesitate in vederea procesarii aplicatiei dvs. care nu va
putea fi luata in considerare de VOLVO decat dacai ii furnizati datele personale solicitate.

Cum va transfera VOLVO datele dvs personale? Vor fi acestea transferate in afara
EU/EEA?
VOLVO nu va transfera datele dvs personale nimanui din afara Grupului Volvo, decat daca acest lucru
este solicitat prin lege sau reglementari. Cu toate acestea, VOLVO poate, daca este nevoie in vederea
atingerii scopului pentru care se face procesarea datelor dvs personale, sa va transfere datele dvs
personale unor alte companii din Grupul Volvo, inclusive companii din afara Uniunii Europene sau a
Zonei Economice Europene (EU/EEA). De asemenea, VOLVO poate, daca este nevoie in vederea
atingerii scopului pentru care se face procesarea datelor dvs personale, sa va transfere datele personale
unor terti furnizori, inclusiv furnizori din afara EU/EEA.
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VOLVO se va asigura ca exista masuri de siguranta corespunzatoare care sa furnizeze un nivel adecvat
de protectie a datelor dvs personale, dupa cum este prevazut in legile de protectie a datelor pesonale
aplicabile. De exemplu, aici s-ar putea include acordurile de procesare a datelor personale intre
companiile din grup sau cu campanii din afara grupului pe baza Clauzelor Contractuale Standard
aprobate de UE sau pe baza Scutului UE-US de Protective a Datelor Personale sau alte mecanisme
care au fost recunoscute sau aprobate de autoritatile relevante, din cand in cand. Daca aveti intrebari
despre transfer, va rugam sa il contactati pe ofiterul de date personale al VOLVO.

Pentru cat timp va pastra VOLVO datele personale?
Pana in momentul incheierii procesului de recrutare si doi (2) ani dupa (sau mai mult, in functie de
legislatia muncii aplicabila), in vederea unei posibile dispute (de ex. pe motiv de discriminare). In cazul
in care s-a dat consimtamantul pentru pastrarea datelor personale in vederea unor nevoi de recrutare
viitoare, acesta va fi pastrat pana cand recrutarea viitoare a celui care aplica nu mai este relevanta
si/sau consimtamantul a fost retras.

Drepturile dvs de protectie a datelor personale
Aveti dreptul sa solicitati informatii de la VOLVO despre procesarea datelor dvs personale si, de
asemenea, aveti dreptul sa accesati aceste date. De asemenea, aveti dreptul sa solicitati rectificari ale
datelor dvs personale daca acestea sunt incorecte si sa solicitati stergerea datelor dvs personale. Mai
mult, aveti dreptul de a solicita restrictionarea procesarii datelor dvs personale, insemnand ca dvs ii
solicitati lui VOLVO sa limiteze procesarea datelor dvs personale in anumite circumstante. Aveti, de
asemenea, dreptul sa obiectati fata de procesarea datelor dvs personale pe baza unui interes legitim
sau fata de de procesarea datelor dvs personale pentru marketing direct. Aveti si dreptul la portabilitatea
datelor (transferul datelor dvs personale unui alt controlor) daca procesarea de catre VOLVO a datelor
dvs personale se bazeaza pe consimtamant sau obilgatie contractuala si este automata.
Aveti, de asemenea, dreptul de a inainta unei autoritati de supraveghere orice plangeri despre
procesarea de catre VOLVO a datelor dvs personale. Pentru mai multe informatii despre aceste drepturi
si cum sa vi le exercitati, va rugam sa il contactati pe ofiterul de date personale al VOLVO.
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