
 
 

 

 

 

NOTĂ DE INFORMARE 

PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR PERSONALE 

FURNIZATE ÎN CADRUL PROCESULUI DE RECRUTARE PERSONAL 

 

Stimate Candidat, 

   

ARCADIA, prin natura activității pe care o desfășoară, prelucrează cu bună credință și în conformitate cu  prevederile 

legale datele dvs. personale. 

ARCADIA ia în permanență măsuri tehnice și organizatorice în vederea protejării datelor cu caracter personal 

încredințate, le va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate. 

1. Cum să ne contactați 

ARCADIA, str. Cicoarei nr.2, IAȘI, ROMÂNIA 

tel: +40232 202001, fax: +40232 202003 

DPO: Str. Cicoarei nr. 2, IAȘI, ROMÂNIA, email: dpo@arcadiamedical.ro  

2. Scopurile prelucrării  datelor dvs. personale 

Colectăm și prelucrăm datele dvs. personale pentru următoarele scopuri:  

 1) recrutare de personal, în vederea încheierii unui contract de muncă: 

 2) asigurarea unei evidențe generale/bază de date de resurse umane a tuturor persoanelor care au transmis 

aplicații pentru loc de munca în cadrul Arcadia  sau au comunicat într-un alt fel Date Personale și/sau Date Personale 

cu Caracter Special către Arcadia în vederea recrutării, în vederea contactării și recrutării ulterioare pentru alte poziții 

deschise în organigramă. 

Nu vom prelucra datele dvs. personale în alte scopuri secundare care sunt incompatibile cu scopurile pentru care datele 

dvs. personale sunt colectate, fără un temei juridic și fără să existe un interes legitim în acest sens.  

Colectăm și Prelucrăm datele cu caracter personal furnizate de dvs. constând în:  

    a) date cu caracter personal cu funcție de identificare (nume și prenume, domiciliul, sexul, data nașterii, 

naționalitate, stare familială),   

 b) date de contact furnizate de către candidat (adresă poștală, telefon, email, skype, facebook, LinkedIn);  

     c) date privind  pregătirea școlară/profesională a aplicanților (instituții de învățământ  absolvite și gradul 

acestora, cursuri, seminarii, certificări);  

 d) date privind  activitatea profesională a aplicanților (profesia, apartenența la Ordine sau Asociații 

Profesionale, experiența, specializarea, locuri de muncă anterioare sau actuale, funcții deținute, perioada 

angajării, informații generale privind motivele încetării relațiilor de muncă); 

    e) date privind competențe personale și digitale, limbi străine, permis de conducere, etc. 

Alte informații sau informații cu caracter personal pe care ni le furnizați la  depunerea candidaturii sunt la discreția 

dvs.. Dacă ne contactați, vom păstra evidența acelei corespondențe. 

3. Temeiul juridic al prelucrării  

Temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul l : demersuri în vederea încheierii unui contract de 

muncă.  

Temeiul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în scopul 2 este consimțământul dvs. liber exprimat. 

4. Durata păstrării datelor cu caracter personal  

Limităm durata de stocare a datelor dvs. personale la ceea ce este necesar pentru scopurile noastre de procesare, 

respectiv pe durata contractului de muncă în scopul 1, sau  3 ani de la ultima aplicare în cazul prelucrării în scopul 2.  

Ștergem datele dumneavoastră la momentul la care ne solicitați acest lucru, cu excepția datelor a căror furnizare și 

prelucrare este impusă de o prevedere legală, pe care le ștergem în termenul prevăzut de lege pentru aceasta. În cazul 

în care păstrarea datelor dvs. personale este necesară în scopuri specificate de lege, putem păstra în continuare datele 

dvs. personale. 

5. Procese de profilare automată și decizii automatizate 

Nu folosim datele dumneavoastră personale pentru a evalua în mod automat aspecte ale personalității dumneavoastră. 

Nu folosim datele dvs. personale pentru a lua decizii exclusiv automate despre dumneavoastră. 

6. Dezvăluirea datelor către terți  

Arcadia nu va transfera datele dvs. cu caracter personal în țări din afara UE sau SEE, sau către alte organizații 

internaționale. Dezvăluim datele dvs. personale unor destinatari care pot fi: persoanele ce ocupă o funcție  în cadrul 

Departamentului de resurse umane, cu atribuţii specifice de recrutare, şi/sau de gestionare a resurselor umane, precum 

si conducătorii departamentelor unde sunt deschise poziții libere, entitățile juridice din Grupul Arcadia. Vom dezvălui 

datele dvs. personale pentru a ne conforma oricărei obligaţii legale, sau în virtutea obligaţiilor noastre faţă de o 

autoritate publică,  sau pentru a proteja drepturile, proprietatea sau siguranţa Arcadia sau a clienţilor noştri. 

 



 
 

 

 

 

7. Drepturile dumneavoastră  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal 

Vă respectăm drepturile care privesc protecția datelor dumneavoastră personale, drepturi pe care le puteți exercita 

printr-o cerere scrisă adresată Arcadia, la sediul acesteia din Iași, str. Cicoarei nr. 2 sau la adresa de email  resurse 

umane@arcadiamedical.ro. Cererea dvs. trebuie să conțină o descriere precisă a dreptului pe care doriți să-l exercitați 

si să fie însoțită de un document de identitate care permite identitificarea dvs. Folosirea informațiilor din documentul 

dvs. de identificare este limitată strict la activitatea de confirmare a identității dvs. și nu va genera o stocare a datelor 

dvs. personale mai mult decât este necesar în acest scop. 

1. Aveți dreptul de a cere Arcadia accesul la aceste date.  

2. Aveți dreptul de a fi informat cu privire la datele dvs. personale pe care le prelucrăm, scopul, transferul către 

terți,  precum și perioada de stocare a acestor date. 

3. Aveți dreptul de a primi gratuit o copie (în format fizic sau electronic, funcție de solicitare) a datelor cu 

caracter personal ce fac obiectul prelucrării. Pentru orice alte copii suplimentare solicitate, ne rezervăm dreptul 

de a percepe o taxă. 

4. Dreptul de a cere Arcadia rectificarea datelor inexacte/incomplete care vă privesc. 

5. Dreptul de a cere Arcadia ștergerea datelor personale care vă privesc, cu excepția cazului în care  există 

motive legitime care să prevaleze cererii dvs.  

6. Dreptul de a cere Arcadia  restricționarea prelucrării. Totuși, Arcadia va putea stoca și  prelucra datele dvs. 

personale din motive de interes public sau pentru a ne apăra împotriva unei plângeri legale, a întemeia o 

reclamație legală sau, pentru a proteja drepturile unei persoane. 

7. În orice moment aveți dreptul de a vă opune prelucrării, atunci când scopul prelucrării îl reprezintă 

marketingul direct, inclusiv la crearea de profiluri atunci când măsura este legată de marketingul direct respectiv. 

Arcadia nu va mai prelucra datele dvs. cu excepția cazului în care avem motive legitime, sau dacă scopul 

prelucrării este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță. 

8. Aveți dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de 

profiluri, daca aceasta are un impact semnificativ asupra dvs.   

9. Aveți dreptul la portarea datelor cu caracter personal pe care le-ați furnizat Arcadia într-o formă structurată, 

utilizată curent, lizibilă automat, cu posibilitatea ca datele respective să fie transferate unui alt operator. 

10.  Dreptul de a formula o plângere în fața autorității de supraveghere, respectiv Autoritatea Națională de 

Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal – în cazul în care considerați că prelucrarea s-a făcut cu 

nerespectarea legislației în vigoare.   

 


