NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR
PERSONALE

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire
la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date,
modificată şi completată, S.C. PRO EXPERT S.R.L. are obligaţia de a administra în
condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care
ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă
persoană.
Datele colectate vor fi folosite de către firma Pro Expert în vederea dezvoltării
dumneavoastră personale și profesionale sau în vederea medierii și plasării forței de
muncă.
Nu sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele dumneavoastră personale. Acestea
sunt însă necesare prestării serviciilor pentru care ați contactat firma Pro Expert,
servicii de consiliere și orientare profesională, testare și evaluare psihologică,
formare profesională continuă, recrutare, selecție și plasare de forță de muncă.
Refuzul dvs. determină imposibilitatea prestării de către S.C. Pro Expert S.R.L. a
orcăruia dintre serviciile anterior menționate.
Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt
comunicate numai următorilor destinatari:
−
−
−
−
−

Potențiali angajatori;
Parteneri contractuali ai operatorului;
Agenții de selecție și plasare a forței de muncă;
ANC, AJOFM;
Autorități publice centrale sau locale.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie
asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă
adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale
care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea acestora, din motive întemeiate. Pentru
exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la
sediul S.C. PRO EXPERT S.R.L., Str. Hărmanului 50, et. 2, cam. 10, Brașov.
Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în alte state.
Dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să
ne informaţi cât mai curând posibil.
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