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POLITICA DE CONFIDENŢIALITATE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR 
PERSONALE IN SCOP DE RECRUTARE SI SELECTIE 

 
 
Societatile membre ale Grupului Renault Romania, cu următoarele date de identificare :  
 
AUTOMOBILE DACIA SA, CUI RO160796, J03/81/1991, cu sediul social in Orasul Mioveni, 
strada Uzinei, nr. 1 judetul Arges, reprezentata prin administrator unic, Christophe DRIDI;  

RENAULT  TECHNOLOGIE  ROUMANIE SRL, RO18765472, J23/1651/2007, cu sediul 
social in Bucuresti,  Sector 6, Str. Preciziei nr.3G, reprezentata prin administrator unic, 
Christophe DRIDI; 

RENAULT COMMERCIAL ROUMANIE SRL, RO13943110, J40/5566/2001 cu sediul social 
in Bucuresti, Sector 6, Str. Preciziei nr.3G, reprezentata prin administrator unic, Christophe 
DRIDI; 

RENAULT  MECANIQUE ROUMANIE SRL, RO18699808, J03/866/2006, cu sediul social in 
orasul Mioveni, strada Uzinei, nr. 1, (Cladirea nr.12a), Etaj 1, judetul Arges, reprezentata prin 
administrator unic, Christophe DRIDI,  

 
în calitate de operatori de date cu caracter personal, sunt responsabile pentru prelucrarea 
datelor cu caracter personal ale candidatilor care depun C.V. (curriculum vitae), in scop de 
recrutare si selectie, pentru posturile/stagiile disponibile in cadrul lor.  

Aceste informatii nu vor fi prelucrate numai în contextul unei recrutări pentru un anumit 
post/stagiu determinat, disponibil la un  moment dat în cadrul operatorilor, ci vor putea fi utilizate 
si pentru alte eventuale oportunităṭi (posturi/stagii), ce vor apărea în cadrul operatorilor. 

Pentru scopul enunţat mai sus, se vor prelucra următoarele dvs. date cu caracter personal: nume, 
prenume, numar de telefon, e-mail si alte date continute in CV, completat aṣa cum consideraṭi dvs. 
necesar pentru a vă creste șansele de a fi selectat.  

Cu privire la conṭinutul CV-ului dvs., noi consideram relevante pentru procesul de recrutare si 
selectie urmatoarele informaṭii: studiile, experienta profesionala, formarile, specializarile, 
competente personale, candidatul fiind, însă, liber să completeze cu orice alte date pe care le 
consideră relevante în procesul de recrutare.  

Temeiul legal  al prelucrării datelor dvs. cu caracter personal, în scopurile descrise mai sus, 
este consimțământul dumneavoastră. Furnizarea de către dvs. a CV-ului şi aplicarea la un 
post propus de noi este interpretată ca o acţiune fără echivoc/manifestare de voinţă liberă, 
informată şi lipsită de ambiguitate prin care acceptați ca datele personale din CV să fie 
prelucrate în condiţiile prezentei Politici.  

De aceea, înainte de a aplica pentru post, vă rugăm să citiţi cu atenţie prezenta Politică, 
accesibila şi pe site-ul Groupe Renault Romania, la sectiunea "Protectia datelor cu caracter 
personal" – „Politica de confidentialitate privind protectia datelor personale in scop de 
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recrutare si selectie”: https://www.gruprenault.ro/politica-privind-cadrul-general-de-
protectie-datelor-cu-caracter-personal-groupe-renault-romania 

Datele personale menționate mai sus vor fi accesibile și partenerilor operatorilor ce gestionează 
paginile noastre de cariere (Webstyler SRL, Senior Interactive SRL – Sincron HR), precum şi 
societății Renault s.a.s. 
 
Datele personale vor face obiectul următoarelor operaṭiuni de prelucrare: colectare, consultare, 
organizare, structurare, extragere, utilizare în scopul menṭionat, difuzare / punere la dispoziṭie, 
stocare, ṣtergere. Datele dvs. personale vor putea fi sterse, dacă acestea nu mai sunt necesare pentru 
a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Datele personale ale candidaţilor, 
prelucrate în scopurile descrise mai sus, vor fi stocate pentru o perioadă de 1 (un) an, de la data 
la care au ajuns în posesia noastră.  
 
Dacă aveți întrebări referitoare la protecția confidenţialităţii, menţionate în acest formular, sau 
doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, în calitate de persoană vizată, 
aşa cum sunt stabilite mai jos, vă rugăm să ne contactați printr-un email la 
dpo.romania@renault.com. Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 (treizeci) de zile. 
Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal 
specific sau complexitatea solicitării.   
 
Drepturile dvs. faṭă de prelucrarea datelor cu caracter personal 
Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile care decurg din prevederile legale în 
vigoare privind protecția datelor:  

● Dreptul de a retrage consimțământul: Consimțământul poate fi retras în orice moment, 
accesând site-ul www.posturi-disponibile.gruprenault.ro sau scriind un e-mail la 
dpo.romania@renault.com.  

● Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă 
privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a vă păstra datele cu caracter personal, care sunt în 
posesia sau controlul nostru - exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente 
informații disponibile pentru noi.  

● Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter 
personal, dacă:  
- contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să 
verificăm exactitatea,  
- prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor 
cu caracter personal,  
- nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, 
exercitarea sau apărarea unui drept, sau  
- vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate 
faţă de ale dvs.  
 
● Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le 
deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter 
personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, cui au fost dezvăluite, dacă este cazul. 

https://www.gruprenault.ro/politica-privind-cadrul-general-de-protectie-datelor-cu-caracter-personal-groupe-renault-romania
https://www.gruprenault.ro/politica-privind-cadrul-general-de-protectie-datelor-cu-caracter-personal-groupe-renault-romania
mailto:dpo.romania@renault.com
http://www.posturi-disponibile.gruprenault.ro/
mailto:dpo.romania@renault.com
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Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem 
despre dvs. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar 
suplimentar pe care l-aţi putea solicita.  
 
● Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt 
operator, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze 
pe consimțământul dvs. sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să 
primiţi un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteţi solicita să vă transferăm datele direct 
către alt operator, specificat de dvs.  
 
● Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în 
care: datele dvs. personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost 
colectate sau sunt prelucrate în alt mod;  aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor 
cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare; 
datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal,  Cu excepția cazului în care prelucrarea 
este necesară: în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi; în 
special pentru cerințele legale de păstrare a datelor; pentru constatarea, exercitarea sau apărarea 
unui drept.  
 
● Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind 
confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor 
în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.  
 
Gestionarea și securitatea datelor  
 
Aplicăm un nivel adecvat de securitate și am implementat proceduri fizice, electronice și 
administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm. Politicile și procedurile 
noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate 
la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface 
nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la 
datele cu caracter personal se acordă numai personalului autorizat, ṣi numai pentru a-şi îndeplini 
sarcinile specifice în cadrul evenimentului, sub obligaṭia păstrării confidenṭialităṭii lor. În cazul 
unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, operatorul/ii va/vor respecta toate legile în 
vigoare privind notificarea încălcării datelor.   
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