INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PENTRU CANDIDAȚI
INFORMAȚII PRIVIND PROTECȚIA DATELOR PENTRU CANDIDAȚI ÎN CONFORMITATE CU
ARTICOLUL 13 ȘI ARTICOLUL 14 DIN REGULAMENTUL (UE) 2016/679

1. SCOPUL PRELUCRĂRII ȘI TEMEIUL JURIDIC
Markas S.r.l. a predispus un sistem de candidatură spontană, la care se poate accesa direct din această
pagină web, prin completarea propriilor date personale și a CV-ului.
Aceste date pot fi folosite (în conformitate cu principiile din articolul 5 co. 1 din Reg. UE 2016/679) în
diferite scopuri, printre care:
a) recrutarea și selecția noilor resurse umane;
b) posibilitatea de a aplica pentru posturile disponibile afișate pe site;
c) evaluarea profilelor candidaților ce pot fi angajați în cadrul corporației sau a uneia dintre societățile
care fac parte din grupul Markas;
d) informații despre ofertele de muncă în favoarea candidaților, chiar și prin intermediul sistemului de
newslatter.
Prelucrarea datelor va fi posibilă doar dacă se acordă propriul consimțământ, ex art. 6 co. 1 lett a) del
Reg. UE 679/16.
Datele vor fi procesate electronic de Markas S.r.l prin intermediul sistemelor informatice sau telematice,
și/sau manual, pe suport de hârtie.

2. MODULELE DE COOKIE ȘI ADRESA DE IP
Atunci când candidatul se înregistrează, acceptă utilizarea modulelor de Cookie și controlul IP-ului.
Analizatorul de trafic de pe site utilizează Cookies și IP’s, care adună date referitoare la: data primei
vizite pe site, numărul de vizite, data ultimei vizite, link-ul URL și domeniul de proveniență, navigatorul
utilizat și rezoluția ecranului. Candidatul în orice moment poate dezactiva sau elimina Cookie-urile
urmărind instrucțiunile furnizate de propriul navigator de internet.

3. OPERATORUL DATELOR
Operatorul datelor cu caracter personal este Markas S.r.l., cu sediul în Via Macello n. 61 – Bolzano
(Italia).

4. DURATA PRELUCRĂRII
Datele vor fi utilizate timp de 3 ani, dacă între timp nu se revocă consimțământul de către candidat,
adică prin intermediul cererii de a fi șters conform art. 17 din Reg. UE 2016/679, cu excepția dreptului
de a se opune prelucrării datelor în conformitate cu art. 21 din Reg. UE 2016/679.

5. DREPTURILE PĂRȚII INTERESATE
Partea interesată, cu referință la art. 15 – 22 al Regulamentului, are dreptul de a obține de la Markas
S.r.l. confirmarea că datele cu caracter personal sunt prelucrate direct de către Markas.
Candidatul are dreptul de a modifica oricând datele cu caracter personal incorecte sau incomplete.

La cererea părții interesate, Markas S.r.l. are, de asemenea, datoria de a continua anularea datelor cu
caracter personal ale solicitantului, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor
menționate la punctul 1 din acest aviz, în cazul în care se revocă consimțământul sau în cazul prelucrării
ilegale.
Partea interesată poate solicita Markas S.r.l. să limiteze prelucrarea datelor cu caracter personal, atunci
când aceste date sunt incorecte sau prelucrarea acestora este ilegală. Partea interesată poate cere
explicit limitarea utilizării, atunci când datele sunt necesare pentru anchete sau apărare în instanță, sau
dacă restricția este clar delimitată în timp.
În plus, partea interesată are dreptul să se opună oricând prelucrării datelor cu caracter personal care
îl privesc. În acest caz, Markas S.r.l. se abține de la prelucrări ulterioare, cu excepția cazului în care
este posibil să dovedească existența unor motive legitime, care permit prelucrarea sau care prevalează
asupra drepturilor părții interesate, ori care sunt necesare în scopul apărării în instanță.

În plus, operatorul permite portabilitatea datelor către un alt operator.

