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Datele candidaților 
 
 
Status: 04.06.2018 
 
1. Operator 

Nume / denumire operator KERN-LIEBERS Romania S.R.L. 

Strada Str. DRUMUL FERMEI, Nr. 125 

Cod poștal / Localitate 077160 Popești-Leordeni, Romania 

Telefon +40 21 3069 400  

Adresa de e-mail info-kltro@kern-liebers.com 

Adresa de internet / URL www.kern-liebers.ro 

 
 
2. Reprezentant legal al operatorului 

Conducerea autorit. responsabile Peter Frank 

Operator de date Winfried Bachmann (CIO) 

 
 
3. Responsabilul cu protecția datelor 

Nume Dr. Rainer Harwardt 

Companie 
ORGATEAM Unternehmensberatung GmbH 
 

Adresă 
Im Ettenbach 13 a 
 

Cod poștal / Localitate 
77767 Appenweier-Urloffen 
 

Telefon 
07805-918-2553 
 

Adresa de e-mail Rainer.harwardt@orgateam.org 

Adresa de internet / URL www.orgateam.org 
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4. Scopul culegerii și prelucrării datelor, utilizarea datelor, baza juridică 

Scopul culegerii datelor 

Evaluarea adecvării competențelor candidaților și selecția candidaților. Administrarea dosarelor de 
candidatură primite 

- Electronic, prin e-mail 
- Prin portalul dedicat candidaților 
- Prin poștă  

De la colectarea datelor transmise de candidați, la prelucrarea lor și până la ștergerea acestor date. 
Procedura de depunere a candidaturii este stabilită prin procesul ”Managementul procesului de 
candidare” 

Baza juridică / Admisibilitatea colectării datelor: 

Până la data 25.05.2018 § 32 Legea Federală cu privire la Protecția Datelor (BDSG; vechea 
legislaţie) resp. din data 25.05.2018 § 26 BDSG (legislația nouă) 
Conform art. 6 alin. 1, lit. a RGPD: Consimțământul persoanei vizate pentru preluarea datelor sale în 
baza de date de candidați (până la 1 sau 1,5 ani, consimțământul este acordat în cadrul interviului) 
sau pentru transmiterea anunțurilor de angajare pentru un alt post vacant 

 
 
5. Descrierea grupurilor de persoane vizate și a datelor sau categoriilor de date implicate 

Grup de persoane Date / Categorie de date 

Candidat 

Datele candidaților (Curriculum Vitae, fotografie, certificate de 
studii, calificări) 
Bancă de date cu candidați: cu confirmare de primire, cu 
scrisori de confirmare și scrisori de refuz, corespondenţă cu 
candidații în cazul unor întrebări, baze de date de scrisori 
(vezi mai sus), foi de titlu (din dosarul candidaților) 
Liste cu numele candidaților, adresa, funcția, data invitației la 
interviu, locul, confirmarea și refuzul 

 
 
6. Destinatar sau categorie de destinatar căruia / căreia pot fi comunicate aceste date 

Destinatar 

Departamentul de personal și managementul personalului, 
factorii de conducere, conducerea companiei, board-ul de 
administrație, Agenția pentru ocuparea forței de muncă (în 
cazul unui răspuns) 

Diverse / Observații  

 
 
7. Termene obligatorii pentru ștergerea datelor și controlul ștergerii datelor 

Durata de stocare a datelor (ciclul 
de viață, păstrarea) 

conform § 15 (4) Legea nediscriminării / AGG, plus marjă de 
timp de 4 luni 
Bancă de date cu candidați: cu confirmare de primire, cu 
scrisori de confirmare și scrisori de refuz, corespondență cu 
candidații în cazul unor întrebări, baze de date de scrisori 
(vezi mai sus), foi de titlu: 3 luni după finalizarea procesului 
de candidare 
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Liste cu numele candidaților, adresa, funcția, data invitației 
la interviu, locul, confirmarea și refuzul 1 an începând de la 
finalul anului, în loc de evaluare și ștergere 

 
 
8. Informații suplimentare în ceea ce privește prelucrarea 

 Datele nu se transmit în state terțe (în afara UE), exceptând faptul că există consimțământul 

candidatului în acest sens. 

 Datele nu se transmit în state terțe (în cadrul UE), exceptând faptul că există consimțământul 

candidatului în acest sens. 

 Aveți dreptul de a fi informat, dreptul la rectificare, ștergere, restricționare, obiecții și 

portabilitatea datelor cu referire la datele cu caracter personal care vă privesc. 

 Consimțământul acordat pentru introducerea în baza de date de candidați poate fi retras în 

orice moment, iar acest lucru atrage ștergerea imediată a datelor dumneavoastră cu caracter 

personal. 

 O eventuală decizie de angajare nu are loc pe baza proceselor automatizate de luare a 

deciziilor. 

 Aveți dreptul de a depune reclamație la Autoritatea de Supraveghere. 

 


