
 

INFORMARE 
 

 
 
 
Prezentul document vă aduce la cunoștință aspecte privind modul în care Proleasing Motors SRL 
S.R.L. (denumită în continuare „Societatea”), prelucrează datele dumneavoastră cu caracter 
personal. 
 
Pentru considerente ce țin de procesul de recrutare și de evaluare a aptitudinilor și competențelor 
dumneavoastră, în vederea încheierii unei relații de muncă este necesar să avem acces și să 
utilizăm o serie de date cu caracter personal. 
 
Aceste date le obținem fie  direct de la dumneavoastră, fie de la  terțe părți, inclusiv din baze de 
date publice, platforme de medii de socializare sau companii de recrutare. Colectăm, utilizăm şi 
transferăm datele dumneavoastră personale prin sisteme de procesare fie automate, fie pe hârtie. 
 
În măsura în care veți fi angajat, datele personale vor fi stocate atât timp cât contractul de muncă 
va produce efecte juridice, precum și pe durata prevăzută de dispozițiile legale în vigoare.  
În cazul în care nu vom încheia un contract de muncă, vom păstra CV-ul dumneavoastră timp de 
12 luni/60 luni [pentru funcțiile esențiale] de la data primului interviu, pentru alte procese de 
recrutare, urmând ca ulterior datele dumneavoastră să fi șterse. Vom stabili măsuri tehnice și 
procedurale, pentru a proteja și pentru a asigura confidențialitatea, integritatea și accesibilitatea 
datelor dvs. cu caracter personal prelucrate; vom preveni utilizarea sau accesul neautorizat si vom 
preveni încălcarea securității datelor cu caracter personal, în conformitate cu legislatia in vigoare. 
 
Putem colecta următoarele tipuri de date personale:  

➢ Informaţii de identificare personală, cum ar fi numele, adresa de domiciliu, data naşterii, 
sexul, fotografii legate de locul de muncă şi numărul de telefon de la domiciliu;  

➢ CNP-ul;  
➢ Informaţii despre activitatea profesională, cum ar fi vechimea în muncă, locul de muncă, 

istoricul activităţii profesionale;  
➢ Informaţii despre instruire şi calificare, cum ar fi diplome, certificate şi licenţe, evidenţele 

de natură profesională şi participarea la cursurile interne;  
➢ Informații despre aptitudinea dumneavoastră medicală de a presta atribuțiile specifice 

funcției.  
 
Scopurile prelucrării datelor 
Datele personale sunt procesate în procesul de recrutare și de evaluare a aptitudinilor și 
competențelor dumneavoastră, în vederea încheierii unei relații de muncă. 
 
Cadrul legal pentru prelucrarea datelor  
Aceste modalități de utilizare a datelor personale se bazează pe unul dintre următoarele temeiuri 
juridice, după caz:  

➢ necesitatea de a vă procesa datele personale pentru procedurile prealabile legate de 
încheierea unui contract cu dumneavoastră;  

➢ interesele legitime de afaceri ale Societății, inclusiv administrarea generală a resurselor 
umane, operațiuni generale de afaceri, divulgări în scopul auditării și raportării, 
investigații interne, obligații contractuale cu terțe părți, gestionarea securității rețelelor și 
sistemelor informatice și protejarea activelor Societatea; și  

➢ consimțământul dumneavoastră.  
 



Date personale sensibile  
În plus, este posibil să procesăm date personale sensibile dacă acestea sunt necesare în scopuri 
legitime de afaceri sau pentru respectarea legilor în vigoare. Nu se vor colecta, procesa sau 
transfera date personale sensibile, în afara cazurilor în care există mecanisme adecvate de 
protecţie a confidenţialităţii şi numai după obţinerea consimţământului dumneavoastră în 
cunoştinţă de cauză, dacă se solicită astfel de către lege.  
 
Divulgări și categorii de beneficiari  
Vă putem divulga date personale în scopuri legitime către:  

➢ Alte entităţi, asocieri, subcontractori, distribuitori sau furnizori Societății ce efectuează 
servicii în numele companiei în scopurile menţionate mai sus;  

➢ Orice destinatar, dacă acest lucru ne este impus prin lege, de exemplu printr-un ordin 
judecătoresc sau prin legislația aplicabilă;  

➢ Orice destinatar, în situaţii rezonabile de urgenţă în care sunt puse vieţi în pericol.  
 
Transferurile internaţionale  
Datele personale nu vor fi transferate în afara Uniunii Europene.  
 
Exactitate  
Luăm măsuri rezonabile pentru a ne asigura că datele personale sunt corecte, complete şi actuale. 
Reţineţi că responsabilitatea cu privire la acurateţea datelor personale este şi a dumneavoastră. 
Înştiinţaţi departamentul Resurse umane în cazul oricăror modificări ale datelor dumneavoastră 
personale sau ale beneficiarilor sau persoanelor aflate în întreţinerea dumneavoastră.  
 
Drepturile dumneavoastră referitoare la datele personale  
 
Accesarea, rectificarea și transmiterea. Vă puteți accesa în mod rezonabil datele personale aflate 
în evidențele Societății. De asemenea, aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale 
incomplete, incorecte sau învechite. În măsura prevăzută de legislația aplicabilă, puteți solicita și 
transmiterea datelor personale pe care ni le-ați furnizat către dumneavoastră sau către o altă 
companie.  
 
Ștergerea. Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră personale, în măsura în care legislația 
aplicabilă permite acest lucru. Acest lucru se aplică, de exemplu, dacă datele dumneavoastră sunt 
învechite sau procesarea nu este necesară sau este ilegală; dacă vă retrageți consimțământul 
pentru procesarea de către noi pe baza acestuia; sau dacă stabilim că trebuie să acceptăm o 
obiecție pe care ați ridicat-o privind procesarea de către noi. În unele situații, poate fi necesar să 
vă păstrăm datele personale în temeiul obligațiilor noastre juridice sau pentru stabilirea, 
exercitarea sau apărarea împotriva unei revendicări legale.  
 
Restricționarea procesării. Opunerea la prelucrare. În mod similar, și dacă legislația aplicabilă 
prevede acest lucru, ne puteți solicita să restricționăm procesarea datelor dumneavoastră 
personale în timpul soluționării solicitării sau reclamației dumneavoastră cu privire la (i) 
corectitudinea datelor dumneavoastră personale, (ii) interesele noastre legitime legate de 
procesarea acestor date sau (iii) caracterul legitim al activităților noastre de procesare. De 
asemenea, puteți solicita restricționarea procesării datelor dumneavoastră personale dacă doriți 
să le utilizați în scopuri de introducere de acțiuni judecătorești.  
Vă respectăm dreptul de a obiecta la orice utilizări sau divulgări ale datelor dumneavoastră 
personale care nu sunt (i) prevăzute de lege, (ii) necesare pentru îndeplinirea unei obligații 
contractuale (contractul dumneavoastră de muncă) sau (iii) necesare pentru satisfacerea unei 
nevoi legitime a Societății în calitate de angajator (cum ar fi divulgări privind administrarea 
generală a resurselor umane pentru scopuri de auditare și raportare, investigații interne, 
gestionarea securității rețelelor și sistemelor informatice sau protecția activelor Societății). Dacă 
nu sunteți de acord, vom colabora cu dumneavoastră pentru a găsi o soluţie rezonabilă. De 



asemenea, vă puteți retrage oricând consimțământul pentru procesarea datelor personale de 
către noi pe baza acestuia.  
 
Vă puteți exercita aceste drepturi în mod gratuit contactând  dporoleasing.ro . În unele situații, 
Societatea poate refuza să dea curs sau poate impune limitări asupra drepturilor dumneavoastră 
dacă, de exemplu, există șanse ca solicitarea să afecteze negativ drepturile și libertățile Societății 
sau ale altor entități, să prejudicieze executarea sau aplicarea legii, să interfereze cu litigii în 
derulare sau viitoare sau să contravină legislației aplicabile. În toate cazurile, aveți dreptul să 
formulați o plângere către autoritatea națională de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter 
personal.  
 
Securitatea datelor  
Societatea ia măsuri pentru a proteja datele personale împotriva pierderii, utilizării incorecte şi 
accesului neautorizat, divulgării, modificării şi distrugerii. Am luat măsurile tehnice și 
organizaționale corespunzătoare pentru a proteja sistemele informatice care stochează datele 
dumneavoastră personale și solicităm prin contract distribuitorilor noștri și furnizorilor noștri de 
servicii protejarea datelor dumneavoastră personale.  
 
Păstrarea datelor  
Datele dumneavoastră personale vor fi stocate pentru o perioadă de 12 luni de la data colectării 
acestora. Pentru a obține informații asupra stocării unei anumite categorii de date, vă puteți 
adresa  
 
Cum să ne contactați și să obțineți informații suplimentare  
Dacă aveți întrebări privind această informare sau dacă sunteți de părere că datele 
dumneavoastră personale nu sunt gestionate în conformitate cu legislația aplicabilă sau cu această 
notificare sau dacă doriți să vă exercitați drepturile, vă rugăm să contactați dpo@proleasing.ro. 
Autoritatea competentă în materia datelor cu caracter personal, către care puteți transmite orice 
sesizare legată de protecția datelor este Autoritatea Naționala de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal. 
 
 
Subsemnatul __________________, declar că am luat la cunoștință de prevederile prezentei informări și 
îmi exprim consimțământul ca datele mele personale să fie prelucrate conform celor de mai sus. 
 
Data         Semnătura, 
 
 
 


