
POLITICA PRIVIND PROTECTIA DATELOR CU CARACTER
PERSONAL A CANDIDAȚILOR

INTRODUCERE

Stimate candidat, prin prezenta politică dorim să vă explicăm modul și scopurile în care utilizăm datele
dumneavoastră personale în legătură cu candidatura dumneavoastră, precum și drepturile și opțiunile
de care dispuneți în acest sens. 

CINE ESTE RESPONSABIL DE DATELE DUMNEAVOASTRĂ PERSONALE?

Entitatea Holcim (Romania) S.A., cu sediul Calea Floreasca nr.169 A Corp B etaj 7 sector 1 Bucuresti,
Romania, căreia  îi  transmiteți  candidatura  dumneavoastră  este  operatorul  principal  responsabil  de
datele dvs. personale. În plus, este posibil  ca alți  afiliați  Holcim să opereze datele dumneavoastră
personale  în  măsura  în  care  legislația  aplicabilă  ne  impune  sau  ne  permite  să  partajăm  datele
dumneavoastră personale cu aceste entități, în scopurile descrise mai jos. Vă rugăm sa vedeti anexat
la prezenta Politica, lista afiliaților Holcim. 

ÎN CE SCOPURI PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Vom prelucra datele dumneavoastră personale după cum este necesar,  în legătură cu candidatura
dumneavoastră, în particular în următoarele scopuri ("Scopuri permise "):

Prelucrarea  cererii  dumneavoastră,  inclusiv  evaluarea  și  analiza  calificărilor  și  competențelor
dumneavoastră,  precum  și  evaluarea  adecvării  dumneavoastră  pentru  oportunitățile
profesionale pentru care ați candidat, comunicarea cu dumneavoastră, realizarea de centre de
evaluare și orice alte mijloace de evaluare, rambursarea cheltuielilor și organizarea deplasărilor,
dacă este cazul; 

Scopuri organizaționale, inclusiv planificare, control intern, bugetare, benchmarking și restructurare; 

Scopuri de securitate, inclusiv menținerea și protejarea proprietăților noastre, asigurarea integrității și
securității  și controlul accesului în incintele și spațiile noastre, sistemele noastre de IT și de
comunicații, platformele și website-urile securizate, website-urile de aplicații și alte sisteme sau
spații  (inclusiv monitorizare cu camere sau alte mijloace de supraveghere daca este cazul),
investigarea, prevenirea și detectarea amenințărilor de securitate, fraudei, furtului sau a altor
activități criminale sau malițioase;

Scopuri de documentare legală, pentru a asigura conformarea cu obligațiile legale de documentare și
păstrare a documentelor (precum obligații de păstrare a evidențelor);

Conformare  organizațională,  în  special  monitorizarea  și  evaluarea  conformării  cu  politicile  și
standardele noastre; 

Conformarea cu reglementările aplicabile,  pentru a asigura conformarea cu obligațiile  și  solicitările
legale și de reglementare, inclusiv raportarea către sau auditarea de către organisme naționale
și  internaționale  de  reglementare,  judiciare  sau  bursiere,  care  pot  include  efectuarea  de
verificări  ale  referințelor,  verificări  de  fond,  verificări  ale  registrelor  publice,  verificări  ale
situațiilor  de  conflicte,  alte  verificări  prealabile  (due  diligence)  impuse  de  legislația  și
reglementările aplicabile; 

https://cariere.holcim.ro/assets/documente/lista-afiliatilor-grupului-holcim-2022.pdf


Conformare  generală,  pentru  a  asigura  conformarea  cu  obligațiile  legale,  cum  ar  fi  obligații  de
verificare a conformării sau obligații de înregistrare (ex. prevăzute de legile antitrust, legile din
domeniul  exporturilor,  legile  privind  sancțiunile  și  embargourile  comerciale,  legile  privind
combaterea mitei și corupției și regulile interne; sau pentru prevenirea infracțiunilor comise de
„gulere albe” sau a infracțiunilor de spălare de bani), care pot include verificări ale datelor dvs.
de contact sau ale datelor de identitate în listele aplicabile cu entități sancționate și contactarea
dvs. pentru a confirma identitatea dvs. în cazul unei posibile corespondențe sau înregistrarea
interacțiunilor dvs. cu părți terțe, care pot fi relevante în scopuri antitrust; și 

Litigii și executarea cererilor de despăgubire, inclusiv sprijinirea noastră în procedurile de gestionare și
soluționare a litigiilor, conformarea cu ordinele/deciziile emise de instanțe, autorități sau alte
organisme  publice,  executarea  contractelor  noastre  și  stabilirea,  exercitarea  sau  apărarea
acțiunilor legale. 

În cazul în care ne-ați acordat în mod expres consimțământul dumneavoastră, putem utiliza datele
dumneavoastră personale și în următoarele scopuri: 

Includerea dumneavoastră în baza noastră de date cu candidați,  pentru a vă transmite prin email,
telefon sau alte canale de comunicare pe care ne-ați permis să le utilizăm informații despre
oportunități interesante de muncă în cadrul Holcim (Romania) S.A, precum și pentru a stoca,
prelucra și partaja cu afiliații Holcim, a se vedea anexata lista, orice date personale pe care ni
le-ați pus la dispoziție împreună cu cererea dumneavoastră în acest scop. 

Transmiterea către dumneavoastră de informații și actualizări din partea Holcim (Romania) S.A,  prin
informări  prin  email  despre  produsele  și  serviciile  noastre,  noutăți,  anunțuri  și  invitații  la
programe, sondaje în rândul clienților sau alte evenimente ale Holcim (Romania) S.A, inclusiv
ale afiliaților noștri (v. mai sus).   

Nu vom utiliza datele dumneavoastră personale pentru a lua decizii automatizate care să vă afecteze
pe dumneavoastră și nu vom crea profiluri în afara celor descrise mai sus. 

Temeiurile juridice pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal sunt prevăzute la
articolul 6 din Regulamentul European privind Protecția Datelor (nr. 2016/679). În funcție de Scopurile
permise în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal, indicate mai sus, prelucrarea este
fie  necesară  pentru  candidatura  dumneavoastră  fie  pentru  derularea  unei  relații  de  furnizor
independent  sau  a  unui  alt  acord  cu  Holcim (Romania)  S.A,  fie  necesară  pentru  conformarea  cu
obligațiile  noastre  legale (ex.  păstrarea evidențelor referitoare  la pensii  sau în scopuri  fiscale),  fie
necesară din motive de interese legitime ale noastre sau ale oricărei părți terțe care primește datele
dumneavoastră  cu  caracter  personal,  cu  condiția  ca  interesele  dumneavoastră  sau  drepturile  și
libertățile fundamentale să nu primeze asupra unor astfel de interese. În plus, prelucrarea se poate
baza pe consimțământul dumneavoastră, în cazul în care ni l-ați acordat în mod expres.  

CE DATE CU CARACTER PERSONAL COLECTĂM?

Dacă nu se convine altfel cu dumneavoastră, vom colecta doar datele personale aferente candidaturii
dumneavoastră, în scopurile de mai sus. Acestea includ orice informații pe care ni le oferiți direct prin
cererea dumneavoastră și orice informații derivate din aceste date colectate, sau alte date colectate
sau generate pe parcursul procesului de candidatură.

Acestea includ de obicei următoarele categorii de date:

- Informații personale, precum nume, adresă, data nașterii, stare civilă, date de contact în caz
de urgență, țară de reședință, cod numeric personal (daca este cazul), salariu, detalii bancare
(daca este cazul), informații privind asigurările sociale și informații fiscale; 



- Informații  profesionale,  precum date  de contact  la  locul  de  muncă,  date  privind  poziția  și
cariera, CV, detalii privind calificările, experiența relevantă și competențele dumneavoastră;

- Documente  de  identificare,  precum  copii  după  pașaport,  permis  de  conducere,  carte  de
identitate  națională  sau permis de muncă,  sau alte documente (care pot include fotografii
furnizate de dumneavoastră); 

- Alte  informații referitoare la candidatura dumneavoastră,  cum ar fi  date privind decontarea
cheltuielilor, centre de evaluare sau alte evaluări ale performanței, referințe;  

- Date referitoare la accesarea și utilizarea sistemelor, facilităților și locatiilor noastre, care pot
include date generate în urma monitorizării cu camere video (daca este cazul), date rezultate
din monitorizarea sau înregistrarea utilizării de către dumneavoastră a sistemelor noastre de
comunicații și IT (daca este cazul);

- Date  referitoare  la  sau  generate  de  activitățile  de  conformare,  inclusiv  date  obținute  din
verificări  ale  referințelor,  verificări  de  fond,  verificări  ale  registrelor  publice,  verificări  ale
situațiilor  de conflicte de  interese,  alte  verificări  prealabile  (due diligence),  înregistrări  sau
raportări impuse de legile și reglementările aplicabile și investigații în materie de conformare; 

- Date referitoare la litigii și executarea cererilor de despăgubire, inclusiv date referitoare la sau
generate de procese judiciare, negocieri, declarații, pledoarii sau alte comunicări sau activități
conexe; 

Alte date personale derivate din sau generate prin urmărirea Scopurilor permise indicate mai sus. 

Categorii speciale de date personale.  Dacă ni se cere în Scopurile permise indicate mai sus și numai
dacă se impune sau se permite de legislația aplicabilă sau în cazurile în care ne-ați acordat în
mod  specific  consimțământul,  putem  solicita  informații  despre  sănătatea  și  dizabilitățile
dumneavoastră  (ex.  pentru  a  ne  conforma  cu  obligațiile  legale  privind  securitatea  sau
asigurarea riscurilor la locul de muncă) sau date biometrice (ex. pentru controlul accesului sau
în scopuri de securitate). 

CUM COLECTĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Colectăm datele dumneavoastră  personale în primul  rând direct de la dumneavoastră  atunci  când
interacționați cu noi pe parcursul procesului de candidatură, de exemplu când completați chestionarele
de  candidatură  pentru  un  anumit  post,  când  ne  vizitați  pagina  de  intranet,  website-ul  sau  alte
platforme de comunicare sau de lucru, și atunci când comunicați cu noi în legătură cu candidatura
dumneavoastră. În plus, vom genera date personale despre dumneavoastră pe parcursul procesului de
aplicare/recrutare, în Scopurile permise menționate mai sus (ex. decontarea cheltuielilor, centre de
evaluare și alte evaluări ale performanței, înregistrarea și monitorizarea accesării și utilizării de către
dumneavoastră a incintelor și spațiilor noastre sau a sistemelor noastre de comunicații și IT). 

CUM VĂ PROTEJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Menținem măsuri de protecție fizică, electronică și procedurală în conformitate cu cel mai înalt nivel
tehnologic și cerințele legale privind protecția datelor, pentru a vă proteja datele cu caracter personal
împotriva accesării neautorizate sau intruziunii. Aceste măsuri de protecție includ implementarea unor
tehnologii și proceduri specifice menite să vă protejeze protectiațialitatea, precum servere securizate,
firewalls  și  criptare  SSL.  Vom respecta  în  permanență  cu  strictețe  legile  și  reglementările  privind
protectia, confidentialitatea și securitatea datelor personale.

CU CINE PARTAJĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Putem partaja datele dumneavoastră cu caracter personal cu:

a) afiliații din cadrul Grupului  Holcim și în măsura impusă de Scopurile permise și de legislația
aplicabilă sau în cazul în care ne-ați acordat în mod expres consimțământul dumneavoastră. În
astfel de cazuri, aceste entități vor utiliza Datele personale în aceleași scopuri și în aceleași



condiții precum cele cuprinse în această Politică privind protectia datelor. Vă rugăm să vedeti
anexat, listă cu afiliații Grupului Holcim și datele lor de contact. 

b) părți terțe care vă prelucrează datele cu caracter personal în nume propriu dar în legătură cu
un serviciu furnizat nouă sau dumneavoastră în numele nostru în Scopurile permise. 

c) Furnizorii de servicii (persoane împuternicite de operator) din interiorul sau din afara Grupului
Holcim, de la nivel național  sau internațional (ex.  centre de servicii  partajate,  furnizori  de
servicii de payroll sau alte servicii, inclusiv cloud), instruiți de către noi să prelucreze date cu
caracter  personal  în  Scopurile  permise  în  numele  nostru  sau  în  conformitate  doar  cu
instrucțiunile  noastre.  Holcim  (Romania)  S.A  va  menține  controlul  asupra  datelor
dumneavoastră  personale  și  va  fi  pe  deplin  responsabilă  pentru  datele  dumneavoastră
personale;  de  asemenea,  vom  utiliza  măsuri  de  protecție  adecvate,  în  baza  legislației
aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră personale atunci
când angajăm astfel de furnizori de servicii.  

d) Organisme publice sau guvernamentale, cum ar fi autorități de reglementare sau de punere în
aplicare a legii, avocați sau instanțe, dacă ni se impune astfel prin legea sau reglementările
aplicabile sau la solicitarea acestora, dacă acest lucru este permis de lege și necesar pentru
îndeplinirea unei obligații legale sau pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor drepturi
legale. 

e) Altfel,  vom dezvălui  datele  dumneavoastră  personale  numai  dacă  ne  instruiți  sau  ne  dați
permisiunea în acest sens, dacă avem o obligație în acest sens prin legile sau reglementările
aplicabile sau dacă există o solicitare din partea unei autorități judiciare sau oficiale în acest
sens, sau când suspectăm activități frauduloase sau infracționale.

UNDE PRELUCRĂM DATELE DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL?

Holcim este o întreprindere activă la nivel mondial. În desfășurarea activităților noastre de afaceri,
putem transfera datele dumneavoastră cu caracter personal și  către destinatari  din afara Spațiului
Economic European („țări  terțe”), în care legislațiile naționale nu oferă același nivel de protecție a
datelor cu caracter personal de care beneficiați în țara dumneavoastră. În acest proces, vom respecta
cerințele aplicabile privind protecția datelor și vom lua măsuri de protecție adecvate pentru a asigura
securitatea și integritatea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în particular prin încheierea
Clauzelor contractuale standard la nivelul UE. Ne puteți contacta în orice moment utilizând informațiile
de contact de mai jos dacă doriți informații suplimentare despre aceste măsuri de protecție.

Nu vom lua decizii automate care să vă afecteze pe dumneavoastră și nu vom crea profiluri folosind
datele dumnevoastră personale.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ PRIVIND PROTECȚIA DATELOR 

Sub rezerva anumitor condiții legale,  aveți dreptul de a solicita accesarea, rectificarea sau ștergerea
datelor  dumneavoastră  cu  caracter  personal  sau  de  a  restricționa  prelucrarea  acestora.  Puteți  de
asemenea obiecta la prelucrare sau solicita portabilitatea datelor. În mod special, aveți dreptul de a
solicita o copie a datelor dumneavoastră personale care sunt în posesia noastră. Dacă formulați  o
astfel de cerere în mod repetat, putem să percepem o taxă în consecință. Vă rugăm să consultați
articolele 15-22 din Regulamentul General al UE privind Protecția Datelor pentru detalii referitoare la
drepturile dumneavoastră privind protecția datelor. 

Pentru  oricare  dintre  acțiunile  de  mai  sus,  vă  rugăm  să  transmiteți  o  descriere  a  datelor
dumneavoastră  cu  caracter  personal  vizate  și  să  indicați  numele  dumneavoastră,  numărul  de
identificare a dvs. ca și candidat și data nașterii pentru a vă confirma identitatea, la datele de
contact de mai jos. Este posibil să solicităm dovezi suplimentare pentru a vă confirma identitatea cu



scopul  de  a  vă  proteja  datele  personale  împotriva  accesului  neautorizat.  Vom analiza  cu  atenție
solicitarea dumneavoastră și putem discuta despre modalitățile optime pentru a-i da curs.

Dacă  ne-ați  acordat  consimțământul  dumneavoastră  pentru  prelucrarea  datelor  dumneavoastră  cu
caracter  personal,  îl  puteți  retrage  în  orice  moment,  cu  efect  viitor,  în  sensul  că  retragerea
consimțământului  nu  afectează  legalitatea  prelucrării  bazate  pe  consimțimânt  înaintea  retragerii
acestuia. Dacă se retrage consimțământul, putem prelucra în continuare datele personale doar dacă
există un alt temei juridic pentru prelucrare. 

Dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care vă gestionăm datele cu caracter personal sau doriți să
faceți  o  reclamație  în  acest  sens,  ne  puteți  contacta  la  datele  de  contact  de  mai  jos  în  vederea
investigării  problemei.  Dacă  nu  sunteți  mulțumit/ă  de  răspunsul  nostru  sau  considerați  că  datele
dumneavoastră cu caracter personal  nu sunt prelucrate în conformitate cu legea, puteți  depune o
reclamație la la autoritatea competentă de supraveghere a protecției datelor (Autoritatea Națională de
Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Adresă: Bulevardul Gheorghe Magheru 28-30,
București, Telefon: 031 805 9211).  

AVEȚI OBLIGAȚIA SĂ NE FURNIZAȚI DATE CU CARACTER PERSONAL? 

Ca principiu  general,  ne  veți  furniza  datele  dumneavoastră  cu  caracter  personal  în  mod complet
voluntar. Totuși, sunt anumite circumstanțe în care trebuie să colectăm anumite date personale sau în
care Holcim (Romania) S.A nu poate întreprinde acțiuni fără anumite date cu caracter personal, de
exemplu  în  cazul  în  care  aceste  date  personale  sunt  necesare  pentru  a  efectua  o  verificare  de
conformitate impusă de lege sau pentru a dovedi formările sau calificările necesare. În aceste cazuri,
dacă nu ne furnizați informații personale, nu vom putea să vă administrăm dosarul de angajare, să vă
încredințăm anumite sarcini  sau să vă permitem să participați  la anumite activități  sau servicii  în
legătură cu angajarea dumneavoastră.  

PENTRU CÂT TIMP STOCĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL?

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi șterse atunci când nu vor mai fi necesare în mod
rezonabil  pentru  îndeplinirea Scopurilor  permise  sau când vă  retrageți  consimțământul  (dacă este
cazul)  și  nu mai  avem obligația  legală  sau permisiunea de a continua să stocăm aceste  date.  În
special, vă vom păstra datele personale în cazul în care Holcim (Romania) S.A trebuie să formuleze sau
să se apere împotriva unor acțiuni legale până la finalul perioadei relevante de păstrare sau până la
soluționarea acțiunilor respective. 

ACTUALIZAREA ACESTEI POLITICI PRIVIND PROTECTIA DATELOR

Această  Politică  cu  privire  la  protectia  datelor  a  fost  actualizată  ultima  oară  în  Martie  2022.  Ne
rezervăm dreptul de a actualiza și  modifica această Notificare din când în când, pentru a reflecta
schimbările în modul în care vă utilizăm datele personale sau modificările legislative. Orice modificare a
informațiilor din Politica privind protectia datelor va intra în vigoare de la data postării  pe rețeaua
noastră de intranet sau de la data la care v-a fost puse la dispoziție în orice alt mod. 

CONTACT

Dacă  aveți  întrebări  privind  drepturile  dumneavoastră  sau  orice  solicitări  specifice  privind  datele
dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să contactați hr-rom@holcim.com sau Responsabilul
cu  Protectia   Datelor:   Dl.   Veaceslav   Grosu,   email:  rom-datepersonale@lafargeholcim.com,
Mobil: + 40 744 785 703. 
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